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THEOLOGIE & PRAKTIJK VAN
EEN HEDENDAAGSE GODSDIENST

De Scientology godsdienst bestrijkt
alle aspecten van het leven.
Scientology geeft een
duidelijk omschreven weg aan
om de bewustwording te
verruimen, waardoor de mens
zich geleidelijk verheft
uit de beslommeringen van het
dagelijks bestaan tot de
vreugde van ware
geestelijke vrijheid.
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bestaan van een spirituele wereld, die de materiële
wereld te boven gaat, door hun ontdekkingen
slechts wordt gesterkt. Misschien is het universum
inderdaad begonnen met de ‘big bang’ van de
astronomen, maar daarmee is de vraag ‘waarom?’
nog steeds niet beantwoord. Evenmin kunnen wij
daaruit opmaken hoe het universum zich verder
zal ontwikkelen, en al helemaal niet, of onze
ogenschijnlijk vergankelijke levens mogelijk een
hoger doel dienen.
De groei van Scientology is voornamelijk te
danken aan het feit dat hier dit soort vragen wordt
beantwoord. Axioma’s die nauwkeurig de
fundamentele wetten en waarheden van het leven
definiëren staan bij Scientology centraal. Wetten
en waarheden die gelden voor iedereen. In deze
axioma’s kan de mens ontdekken wie hij werkelijk
is, waar hij werkelijk toe in staat is, en hoe hij zich
van zijn spirituele vermogens volledig bewust kan
worden. Wie zich in Scientology verdiept, ontdekt
een grote mate van wijsheid, die van toepassing is
op het leven in zijn geheel.
Onder hen die de Scientology godsdienst
diepgaand hebben bestudeerd zijn
godsdienstwetenschappers van internationale
reputatie, uit wier bevindingen dit boek is
samengesteld. Het is daarmee niet alleen een
uiteenzetting van een van de belangrijkste
godsdiensten ter wereld, maar zet deze bovendien
in een geheel nieuw perspectief.
Een beduidende oorzaak van de
aantrekkingskracht van Scientology is het feit dat
het geen dogmatische godsdienst is. Scientology
wijst een weg die leidt naar ‘weten hoe te weten’.
Er zijn geen zaken die men wordt verondersteld te
geloven Scientology kent geen willekeurig gezag.
Men baseert zich op de uitgangspunten en ontdekt
zelf dat deze werkbaar zijn. Maar dat is slechts het
begin. Uiteindelijk kan men door middel van
Scientology de ware zekerheid verwerven van de
eigen onsterfelijkheid als spiritueel wezen.
Het feit dat Scientology dit soort
fundamentele vragen over het bestaan aan de orde
stelt en beantwoordt, plaatst Scientology volledig
in de traditie van de grote wereldgodsdiensten.
Alleen, Scientology is nieuw. De godsdienstige
beginselen van Scientology zijn nieuw, de
organisatie is nieuw, en wat het voor de mens kan
doen is nieuw. En, niet te vergeten, wat
Scientology betekent voor de toekomst van de
mens, op de drempel van de eenentwintigste eeuw,
is volkomen nieuw.
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cientology kan worden onderscheiden als
de enige belangrijke nieuwe godsdienst die is
ontstaan in de twintigste eeuw. Sinds de stichting
in 1954 heeft Scientology een opmerkelijke groei
laten zien. Uit het zaad, dat door slechts enkele
toegewijde aanhangers rond het midden van deze
eeuw werd gezaaid, groeide Scientology uit tot een
wereldomspannende gemeenschap, die heden ten
dage bestaat uit meer dan 3.000 kerken, missies,
en verwante organisaties en groeperingen, die
ongeveer 8 miljoen aanhangers in meer dan
honderd landen ten dienste staan. Daaruit blijkt
onomstotelijk dat Scientology in een
fundamentele godsdienstige behoefte voorziet.
Het is een betreurenswaardig feit, dat deze
eeuw wordt gekenmerkt door het feit dat de
intermenselijke relaties een achterstand hebben
opgelopen ten opzichte van de snelle
technologische vooruitgang. In dit spirituele
vacuüm worstelt de hedendaagse mens met
zichzelf, wat - alle verbazingwekkende
technologische prestaties ten spijt - ten koste gaat
van onze samenleving. Juist om die reden zijn ook
in onze hedendaagse samenleving vragen met
betrekking tot de essentie van de menselijke
natuur en zijn spirituele plaats in de wereld nog
altijd van wezenlijk belang. Nergens wordt dat
duidelijker dan in de ogenschijnlijke strijd tussen
Wetenschap en Godsdienst. Een kwestie waarover
zelfs de hedendaagse wetenschappers verdeeld zijn.
Sommigen voeren de wetenschappelijke
ontdekkingen aan in hun argumentatie tegen het
bestaan van een Opperwezen, en dus tegen de
behoefte aan een godsdienst in welke vorm dan
ook. Anderen, die zich bezighouden met
natuurkundige vraagstukken en de oorsprong van
het universum, zeggen dat hun overtuiging van het
<zie verder op achterflap>
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e Scientology kerk is opgericht in
1954. Heden ten dage zijn er meer
dan 3000 kerken, missies,
aanverwante organisaties en
groeperingen die de aarde omspannen en ongeveer 8
miljoen leden in 100 landen in meer dan 30 talen ten
dienste staan.
De snelle opkomst van de Scientology
godsdienst in de veranderende spirituele
gemeenschap van de wereld bracht velen tot het
stellen van vragen zoals wat voor soort godsdienst is
het, hoe kan die vergeleken worden met andere
geloofsovertuigingen en wat zijn de verschillen. Wat
verstaat Scientology onder Opperwezen en de
spirituele aspecten van het leven die de wereldse
aangelegenheden overstijgen? Wat voor
maatschappelijk werk en gemeenschapswerk doen
scientologen en hoe staan die activiteiten in verband
met Scientology's grotere religieuze doelstelling?
Dit boek geeft antwoorden op deze en
soortgelijke vragen over de godsdienst en zijn leden.
In dit boek verschaffen vooraanstaande
wetenschappers uiteenlopende en inzichtelijke visies
over Scientology, hetgeen leidt tot een uniek en
veelomvattend overzicht van de godsdienst.
Het doel van de Scientology godsdienst is
totale zekerheid te verwerven over het spirituele
bestaan van de mens, zijn relatie tot het Opperwezen
en diens rol in de eeuwigheid. Met betrekking tot dit
punt hebben talloze autoriteiten bevestigd dat
Scientology probleemloos geplaatst kan worden in
de traditie van de grote wereldgodsdiensten.
Church of Scientology
International
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Scientology kerk
Het credo van de Scientology kerk werd geschreven door L. Ron Hubbard op 18
februari 1954, kort na de oprichting van de kerk in Los Angeles. Nadat hij vanuit
zijn kantoor in Phoenix, Arizona dit credo had uitgevaardigd, werd het door de
Scientology kerk aangenomen omdat het beknopt uitdrukt wat scientologen geloven.

W

ij van deze kerk geloven:

Dat alle mensen, van welk ras,
welke huidskleur of welk geloof dan
ook, werden geschapen met gelijke
rechten.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben hun
eigen religie in praktijk te brengen.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben op
hun eigen leven.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben op
geestelijke gezondheid.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben op
verdediging van zichzelf.
Dat alle mensen het

onvervreemdbare recht hebben om
hun eigen organisaties, kerken en
overheden te vormen en deze te
kiezen, te helpen en te
ondersteunen.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben vrij
te denken, vrij te spreken, vrij hun
eigen mening op papier te zetten en
tegen de mening van anderen in te
gaan of erover te spreken of te
schrijven.
Dat alle mensen het
onvervreemdbare recht hebben hun
eigen soort te scheppen.
Dat de zielen van mensen de
rechten hebben van mensen.
Dat de studie van de geest en de
genezing van psychisch veroorzaakte
ziekten niet los mag staan van

Het Credo van de
Scientology kerk

religie of mag worden toegestaan op
niet-religieuze gebieden.
En dat geen instantie, minder dan
God, de macht heeft om deze rechten,
openlijk of heimelijk, op te schorten of
terzijde te stellen.
En wij van deze kerk geloven:
Dat de mens in wezen goed is.
Dat hij ernaar streeft om voort te
bestaan.
Dat zijn voortbestaan afhangt van
hemzelf en van zijn medemensen en
van het bereiken van broederschap
met het universum.
En wij van deze kerk geloven dat de
wetten van God de mens verbieden:
Om zijn eigen soort te vernietigen.
Om de geestelijke gezondheid van een
ander te vernietigen.
Om de ziel van een ander te
vernietigen of tot slaaf te maken.
Om het voortbestaan van zijn
kameraden of van zijn groep te
vernietigen of te verkleinen.
En wij van deze kerk geloven dat de
geest kan worden gered en dat alleen
de geest het lichaam vermag te redden
of te genezen.
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Inleiding
denkers, namelijk dat zulke verschillen van
opvatting het gevolg zijn van onbegrip over
de taak die godsdienst en wetenschap in deze
tijden van grote verandering hebben, en zelfs
van onbegrip omtrent het wezenlijke van
godsdienst zelf.
Hoewel de Scientology kerk pas dateert
uit 1954, kunnen we met zekerheid zeggen
dat zij voldoet aan een godsdienstige
behoefte. Inmiddels heeft Scientology over de
hele wereld meer dan 3000 kerken, missies
en aanverwante organisaties, groepen
en andere activiteiten waarmee
ongeveer 8 miljoen mensen in meer
dan 100 landen en in meer dan 30
talen worden bereikt.
Vanzelfsprekend heeft de snelle
opkomst van Scientology in de veranderende godsdienstige samenleving van deze
wereld vragen opgeworpen. Wat voor godsdienst is dit, hoe is het te “vergelijken” met
andere godsdiensten, en wat is er anders aan?
Hoe staat men ten opzichte van een
Opperwezen, wat zijn de spirituele aspecten
van het leven die dit tijdelijke aardse bestaan
te boven gaan, en wat zijn de sociaalmaatschappelijke taken die de scientologen
zich hebben gesteld?

it westers oogpunt gezien heeft
de functie van godsdienst in de
20ste eeuw een groot aantal
veranderingen ondergaan. De
elkaar snel opvolgende technologische
ontwikkelingen hebben daarbij ongetwijfeld
een grote rol gespeeld. Geen enkele van de
grote wereldgodsdiensten, zowel christelijk als
niet-christelijk, is gevrijwaard gebleven tegen
vragen of twijfel. De lijkwade van Turijn werd
geconfronteerd met koolstofdatering en elektronenmicroscoop en biologen beweren
dat zij nu in staat zijn leven te
creëren. Wie twijfels heeft aan de
juistheid van de fundamentele
beginselen van godsdienst, vindt
deze in het fonkelende licht van de
wetenschappelijke prestaties bevestigd.
Toch is het conflict tussen wetenschap en
godsdienst in werkelijkheid slechts een pseudoconflict. Zoals Albert Einstein al opmerkte:
“Wetenschap zonder godsdienst is kreupel.
Godsdienst zonder wetenschap is blind.”
Terwijl de Scientology godsdienst is
ontstaan in de eeuw die de grootste wetenschappelijke vooruitgang te zien geeft en door
dit conflict dan ook niet onaangetast is
gebleven, zijn scientologen dezelfde overtuiging toegedaan als Einstein en gelijkgezinde
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Om een definitieve en objectieve visie op Scientology houdt zich bezig met de meest fundeze onderwerpen aan te bieden heeft de kerk damentele vragen van het leven waaraan nieleidinggevende autoriteiten op het gebied van mand zich kan onttrekken, hoezeer hij zich ook
vergelijkende godsdienstwetenschappen, socio- richt op zijn veronderstelde kennis van de stoflogen, andere wetenschappers en overige felijke wereld. Het heelal mag dan ontstaan zijn
deskundigen bij elkaar gebracht om de tekst van met de oerknal van de sterrenkundigen, maar de
de hierna volgende hoofdstukken te schrijven vraag naar het ‘waarom’ is nog steeds niet
en samen te stellen. Dus wat de kerk nu in dit beantwoord. Evenmin kunnen we hieruit
boek aanbiedt is het resultaat van de meest opmaken hoe het universum zich verder zal
veelomvattende studie en analyse die ooit van ontwikkelen of duidelijkheid krijgen over de
vraag of ons leven een hoger doel
één van ’s werelds meest belangheeft.
rijke godsdiensten is uitgevoerd.
Heden ten dage
Heden ten dage geeft ScienBij het zoeken naar anttology
invulling aan het begrip
woorden op deze vragen hebben
geeft
godsdienst door zich te richten
de schrijvers van dit boek ook
Scientology
op het spirituele in de mens en
aandacht geschonken aan vragen
van meer fundamentele aard met
invulling aan zijn rol in de eeuwigheid. De travragen over godsdienst
betrekking tot godsdienst zelf:
het begrip gods- ditionele
worden echter vanuit een rationWat is godsdienst eigenlijk? Een
dienst door
eel standpunt benaderd, een
deskundige merkte op: ”Wie op
zoek is naar de oorspronkelijke
zich te richten benadering die de wetenschap
moeilijk kan aanvechten.
definitie van godsdienst en de
op het
De reikwijdte van Scienteksten leest van de kerkvaders
van de christelijke kerk en van
spirituele in de tology is bijzonder groot. Alle
kennis die is samengevat in de
vooraanstaande theologen, zal
mens en zijn
godsdienstige geschriften bestaat
teleurgesteld worden”. Hij voegde
rol in de
uit meer dan 40 miljoen gesprodaaraan toe dat de mens, totdat
ken en geschreven woorden - alle
hij deze vraag door een buiteneeuwigheid.
van L. Ron Hubbard, de bron en
staander krijgt voorgelegd, zijn
stichter van Scientology. Een
godsdienst als iets vanzelfsprekends ervaart en daarom geen definitie leven lang zoeken naar de waarheid en diepgaand onderzoek naar de wijsheid die verscnodig heeft.
Een ander wees op het oosterse uitgangs- holen ligt in de culturen van het oosten en het
punt dat alle godsdiensten, ongeacht de uiteen- westen, bracht Hubbard ertoe te schrijven: “En
lopende geloofsbeginselen en gebruiken, slechts wanneer we Scientology een godsdienst noeverschillende paden zijn die naar dezelfde men, dan doen we dat op grond van een veel
uiteindelijke werkelijkheid leiden. Hij citeerde diepere bron dan alleen de laatste tweeuit een oud Japans gedicht: “Aan de voet van de duizend jaar. Het is een wijsheid die is
berg zijn vele paden die naar boven leiden, maar gebaseerd op een zoektocht door tienduizend
aan de top is het uitzicht op de maan hetzelfde”. jaar Aziatische en westerse beschaving.”
De inhoud van Scientology is geheel en al
Desalniettemin is Scientology een godsgodsdienstig van aard. Met dien verstande dat dienst zonder dogma’s. Bij Scientology wordt
wetenschap en godsdienst beide te maken iemand niet geacht iets te aanvaarden op basis
hebben met waarheid, kennis, en met dat wat van geloof of willekeurig gezag. Het doel van
werkelijk is, heeft Scientology echter de kloof Scientology is weten - het volkomen zeker zijn
tussen deze twee begrippen overbrugd. van het eigen geestelijke bestaan en de eigen
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drugsverslaafden, campagnes ten behoeve van
de rechten van de mens, en een groot aantal
andere verwante activiteiten.
Ook deze activiteiten worden niet verricht
op basis van louter geloof of een verordening
van bovenaf dat men “goed” moet doen. Het is
gewoon zo dat, wanneer de scientoloog een
hoger niveau van spiritueel bewustzijn heeft
bereikt, hij of zij steevast tot het besef komt dat
de verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het
eigen leven, of zelfs dat van het eigen gezin.
L. Ron Hubbard heeft geschreven: “Het
eerste principe van mijn eigen filosofie is, dat
wijsheid bestemd is voor hen die er naar willen
reiken. Wijsheid dient zowel knecht als koning
en mag nooit met vrees worden bezien.”
In deze geest voert de Scientology kerk een
open-deur-beleid voor iedereen die meer inzicht
wil krijgen in deze godsdienst - hetzij uit persoonlijke, wetenschappelijke of ambtelijke overwegingen. Wij hopen dat dit boek ertoe zal
bijdragen dit inzicht te verwerven. Voor wie zich
er nog verder in wil verdiepen heeft de kerk nog
een ander boek beschikbaar: Wat is Scientology?,
een in velerlei opzicht encyclopedisch werk dat
in detail ingaat op alle aspecten van Scientology
en antwoord geeft op veel gestelde vragen.
Exemplaren van dit boek zijn verkrijgbaar bij alle
vestigingen van de Scientology kerk en bij een
groot aantal bibliotheken.
Mocht u verdere vragen hebben, dan
zullen we het op prijs stellen indien u met ons
contact opneemt.

relatie met het Opperwezen. Hoewel talloze gezaghebbende personen hebben bevestigd dat
Scientology volkomen past binnen de traditie
van ’s werelds voornaamste religies, is één van de
factoren die duidelijk uniek zijn voor Scientology
de godsdienstige weg die wordt bewandeld om
deze spirituele zekerheid te verkrijgen.
De godsdienstige gebruiken van
Scientology kennen exact omschreven, nauwkeurige methoden om tot grotere spirituele
bewustwording te komen. Deze gebruiken zijn
algemeen bekend als de technologie van de
Scientology godsdienst. ‘Technologie’ is het
verzamelwoord voor de toepasbare technieken
waarmee iemand de elementaire beginselen van
iets worden bijgebracht, en niet alleen maar de
kennis van het onderwerp zelf.
Vele van deze methoden vinden hun tegenhangers in andere godsdiensten, zoals de biecht
en andere vormen van geestelijke bijstand. De
technologie van Scientology, die op een pragmatische manier werd ontwikkeld, is echter
gebaseerd op inzicht in de fundamentele
principes van het leven en voorziet in een
voorgeschreven aantal stadia die men moet
doorlopen om tot een hogere staat van spiritueel bewustzijn te geraken.
Hoewel zeker niet uniek op godsdienstig
gebied, is een ander essentieel aspect van
Scientology de mate waarin scientologen overal
ter wereld op veel gebieden samenwerken met
andere godsdienstige en maatschappelijke
groeperingen - zorg voor het milieu, hulp aan
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Een definitie van
godsdienst in een
pluralistische
samenleving
■

Godsdienstwetenschappers die de vraag onder ogen zien hoe de beoefening van een
godsdienst in de moderne, pluralistische samenleving moet worden gedefinieerd,
hebben de essentiële karakteristieken van alle godsdiensten bestudeerd en de wijze
waarop deze gestalte krijgen in Scientology.

bloedvergieten in Nederland en elders in
Europa en de niet aflatende problemen in
Noord-Ierland.
Nog vaker leiden beperkte definities
van het begrip godsdienst tot weliswaar
minder gewelddadige, maar desondanks
niet minder afbrekende vormen van
discriminatie en andere aantastingen van
de mensenrechten - vooral gericht tegen

elen denken het antwoord te
hebben op de vraag ‘Wat is een
godsdienst?’ Meestal is hun
definitie gebaseerd op de eigen
godsdienstige achtergrond en ervaring, maar
de geschiedenis heeft ons geleerd dat dit een
hachelijk uitgangspunt is. Benaderingen als
deze brachten ons de kruistochten, de
Spaanse inquisitie, honderden jaren
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aanhangers van nieuwe of onbekende
geloofsrichtingen.
Eeuwenlang hebben westerse filosofen dit
onderwerp uitsluitend benaderd vanuit de
joods-christelijke traditie. Deze benadering
stoelt op twee fundamentele, met elkaar
verband houdende beginselen - het geloof dat
er een persoonlijke schepper God bestaat, die
volkomen los staat van de mens en zich daar
duidelijk van onderscheidt en dat het hoogste
goed van de mens daarin bestaat deze god te
eren, te aanbidden en er onderdanig aan te
zijn. Een geloof dat niet was gebaseerd op deze
leerstellingen werd niet als een godsdienst
beschouwd.
Deze dogmatische benadering weerspiegelt ook de wijze waarop westerse geleerden, vanaf het begin van onze beschaving tot
tamelijk recent, godsdienstige opvattingen en
gebruiken analyseerden. Eeuwenlang waren
de termen ‘godsdienst’ en ‘christendom’
praktisch synoniem. Henry Fieldings
sarcastische uiting: “Met godsdienst bedoel ik
christendom, met christendom bedoel ik
protestantisme, en met protestantisme bedoel
ik de Kerk van Engeland als wettige
staatskerk” maakt op gevatte wijze duidelijk
hoe men in die tijd dacht. Het is zelfs zo dat
in sommige wetten in Engeland het joodse
geloof tot 1837 niet als erkend geloof was
opgenomen.
Door deze misleidend simpele maatstaf
aan de hand waarvan godsdiensten werden
beoordeeld, werd niet alleen een groot aantal
godsdiensten buitengesloten, maar ook de
deur geopend voor vervolging - wat nog eens
onderstreept dat het definiëren van wat
godsdienst is, veel meer is dan een kwestie
van louter academisch belang. Er vloeiden
ongelijke behandeling, discriminatie en zelfs
geweld uit voort.
Naarmate de hedendaagse samenleving
een meer wereldomvattend karakter kreeg de zogenaamde ‘globalisering’ - en zich in het
westen een verscheidenheid van godsdienstige stromingen ontwikkelde, kwamen
onderzoekers en anderen meer en meer tot de
slotsom dat de dogmatische benadering niet

Het oosterse uitgangspunt is dat alle godsdiensten, ongeacht de
uiteenlopende geloofsbeginselen en gebruiken, slechts verschillende
paden zijn die naar dezelfde uiteindelijke werkelijkheid leiden. Een oud
Japans gedicht luidt: “Aan de voet van de berg zijn vele paden die naar
boven leiden, maar aan de top is het uitzicht op de maan hetzelfde.”

zomaar kon worden toegepast op godsdiensten die niet waren gebaseerd op de
joods-christelijke traditie - een vaststelling
die uiteindelijk leidde tot een meer rationele
zienswijze. De diepgewortelde vertekening in
de traditionele benadering van het definiëren
van het begrip godsdienst bleek vooral waar
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mering ervaren voor de eigenlijke geloofsbeleving. Bovendien, hoe kan iemand het
godsdienstige aspect van het Theravadaboeddhisme en het jainisme ontkennen, die
beide geen Opperwezen kennen maar wel
vijf eeuwen ouder zijn dan het christendom?
En wat te zeggen van de vele hindoe-sekten,
die talrijke goden kennen, maar deze
duidelijk ondergeschikt maken aan het
uiteindelijke doel: de vereniging van het
‘Zelf’ met het ‘Absolute’? Of van het
taoïsme, dat niet kan worden gedefinieerd,
maar slechts ‘waargenomen’, of het
confucianisme, waarbij karakter het doel is
en wijsheid de weg daarheen?
Hedendaagse godsdienstwetenschappers
zijn het er inmiddels over eens dat de
toetssteen voor godsdienst objectief moet
zijn, en niet kan worden gebaseerd op
begrippen die zijn ontleend aan een bepaalde
religieuze traditie. Uitgaan van een definitie
waaruit vooroordelen spreken ten opzichte
van welke godsdienstige traditie dan ook, is
discriminerend en is in het verleden de
oorzaak geweest van uiteenlopende vormen
van godsdienstvervolging. Daarom hebben
de deskundigen hun criteria aangepast en
zijn uitgekomen op wat professor Bryan
Wilson, emeritus hoogleraar in de sociologie
aan de Universiteit van Oxford “ethisch
neutrale definities” van godsdienst noemt en
die bestaan uit “elementen die een religie
vormen, ongeacht de inhoud van het geloof,
de aard van beoefening of de formele status
van de functionarissen”. Op deze manier
kunnen het geloof en de gebruiken van een
godsdienst op een rechtvaardige en
onbevooroordeelde manier worden verklaard.
Er zijn nog steeds veel verschillende
manieren om een definitie van godsdienst te
geven. De laatste jaren bestaat de neiging om
godsdiensten te analyseren aan de hand van
‘vergelijkende godsdienstwetenschap’, waarbij
het begrip godsdienst wordt benaderd op basis
van vergelijkende elementen uit de diverse
culturen. Deze benadering en het kader waarin
die is ontwikkeld wordt nu besproken.

het ging om inheemse of oosterse religies,
omdat vele daarvan hetzij geen God of
Opperwezen kennen (nog daargelaten een
persoonlijke schepper God), hetzij godsdienst beschouwen als een onlosmakelijk
deel van het dagelijks leven.
Veel inheemse godsdiensten kennen
inderdaad nauwelijks een geloofsstructuur en
bij bepaalde oosterse godsdiensten, zoals
Zen-boeddhisme en Hindu Bhakti, worden
dogmatische beginselen beschouwd als
bijkomstigheden en zelfs als een belem-
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gezamenlijke maatschappelijke factoren en zij
brachten geloofsovertuigingen terug tot de
maatschappelijke, economische, politieke,
psychologische en culturele bestanddelen.
Hun zienswijze stond echter op veel punten
bloot aan kritiek, vooral omdat zij geen
rekening hielden met wat velen zien als de
essentie van godsdienst: het bovenzinnelijke
of transcendentale.
Het begrip transcendentie, dat zoveel
betekent als ‘te boven gaan’, ‘overbruggen’ of
‘overgaan’, is een fundamenteel kenmerk van
alle geloofsovertuigingen en een kernpunt
van elke hedendaagse definitie van
godsdienst. Transcendentie legt een
verbinding tussen de natuurlijke en de
bovennatuurlijke wereld, hetgeen de mens in
staat stelt de beperkingen van zijn biologische
of fysieke staat te overbruggen en zich naar de
plaats van het goddelijke te begeven. Dit kan
een fysieke plaats zijn zoals een tempel of
kerk, of een symbolische, zoals een afbeelding
of een beginsel of een combinatie van beide.
Het onderscheiden tussen de goddelijke
(of bovennatuurlijke) en de fysieke wereld tussen het ‘heilige’ en het ‘profane’ - is een
ander fundamenteel kenmerk van een
geloofsovertuiging en een onmiskenbaar
element in de meeste definities van
godsdienst. Dit onderscheid komt het meest
tot uiting in godsdienstige rituelen, gebruiken
en andere uiterlijkheden met een
overduidelijk religieus karakter.
Spoedig werden er ook andere bredere
benaderingen tot het definiëren van
godsdienst ontwikkeld. Ook deze waren
gebaseerd op de uitgangspunten van
Schleiermacher, maar men vermeed daarbij
de “reducerende” methode waarbij zo sterk de
nadruk werd gelegd op maatschappelijke
factoren. De twee meest bekende exponenten
van deze nieuwe benadering, Rudolf Otto en
Mircea Eliade, bepleitten een definitie van
godsdienst aan de hand van hoe iemand het
heilige ervaart, een gewaarwording die zij
omschreven als een intens, diep religieus
gevoel. Zij legden meer de nadruk op de
dingen die door iemand als heilig werden

Eeuwenlang werd de definitie van
godsdienst gebaseerd op beginselen, en dan
voornamelijk op de vraag of deze beginselen
dezelfde kenmerken vertoonden als in het
christendom werden gevonden. De eerste
pogingen om aan de beperkingen van deze
doctrinaire lakmoesproef te ontkomen,
dateren uit het begin van de 19e eeuw.
Geleerden begonnen toen intuïtieve en op
ervaring gebaseerde factoren in hun
overwegingen te betrekken, teneinde meer de
nadruk te leggen op de godsdienstige beleving
van de mens; dit was van doorslaggevend
belang in Aziatische godsdiensten, maar
maakte nog geen deel uit van de westerse
beoordelingscriteria. Dit leidde tot een meer
gevoelsmatige benadering, geïllustreerd door
de definitie van godsdienst van de Duitse
theoloog Friedrich Schleiermacher: “een
gevoel van absolute afhankelijkheid” - in
tegenstelling tot een gevoel van “relatieve”
afhankelijkheid van iets anders, iets
goddelijks.
Jarenlang werden godsdiensten verklaard
aan de hand van methoden die meer
berustten op speculatie dan op feitenkennis,
vooral als het ging om oosterse godsdiensten.
Uiteindelijk kwam omstreeks 1860 de
wetenschapper Max Muller uit Oxford met
het voorstel een “godsdienstwetenschap” in
het leven te roepen, op basis waarvan religie
zou kunnen worden beoordeeld aan de hand
van objectieve criteria, gebaseerd op
werkelijke feiten en eerlijke en nauwkeurige
vergelijkingsmethoden.
In het begin van de 20e eeuw beweerden
antropologen en sociologen dat een
geloofsovertuiging en haar gebruiken alleen
konden worden begrepen binnen de cultuur
waaruit ze voortkwamen. Aangevoerd door de
sociologen Emile Durkheim en Max Weber,
waren zij van mening dat godsdienst zou
moeten worden beoordeeld op basis van zijn
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beschouwd of waarvan werd aangenomen dat Opperwezen, of eenvoudigweg een bovenze over een bovennatuurlijke kracht natuurlijk principe zoals geloof in
beschikten. Dit kon een voorwerp zijn, of een zielsverhuizing.
• Godsdienstige gebruiken die de mens in
persoon, een bepaalde handelwijze of een
staat stellen contact te leggen met deze
structuur.
In weer een andere benadering, bepleit uiteindelijke werkelijkheid, deze te begrijpen,
door de godsdiensthistoricus Joachim Wach, er een relatie of verbond mee aan te gaan.
• Een gemeenschap van gelovigen die
wordt religie eveneens gedefinieerd aan de
hand van objecten en symbolen. Wach gezamenlijk deze uiteindelijke werkelijkheid
breidde het gangbare symboolbegrip uit zodat nastreven.
ook mensen en activiteiten, en
De meeste vergelijkende
zelfs instituties ertoe behoorden
godsdienstwetenschappers kunHet begrip
- in feite kon iedere activiteit,
transcendentie, dat nen zich in deze driedelige benavoorwerp of persoon dienen als
dering vinden omdat deze vrij is
brug of verbinding tussen de zoveel betekent als ‘te van godsdienstige vooroordelen,
heilige en de materiële wereld.
geen standpunten opdringt, en
boven gaan’,
Hij noemde deze verbindingen
geen beoordeling inhoudt van
‘overbruggen’ of
‘godsdienstige uitdrukkingsvorgodsdienstige overtuiging of ge‘overgaan’, is een
men’ en groepeerde ze in drie
bruiken. Het is, zoals professor
hoofdcategorieën: (1) theoreWilson het uitdrukt, een
fundamenteel
tische vormen van godsdienstige
waarachtig “ethisch neutrale”
kenmerk van alle
expressie zoals leerstellingen,
definitie.
geloofsopvattingen, mythen en geloofsovertuigingen
uitspraken, (2) praktische vor- en een kernpunt van
men van godsdienstige expressie
elke hedendaagse
zoals erediensten, rituelen en
AFWIJKENDE
definitie van
gebruiken, en (3) sociologische
INTERNATIONALE
vormen van godsdienstige
godsdienst.
NORMEN
expressie zoals organisaties,
Transcendentie stelt
onderlinge verhoudingen en
de mens in staat de
gezag.
Terwijl hedendaagse wetenHoewel hedendaagse gods- beperkingen van zijn schappers deze definitie van
dienstwetenschappers het be- biologische of fysieke godsdienst als correct uitgangspaald niet eens zijn over een
punt voor het onderwerp
algemeen geldende definitie van staat te overbruggen beschouwen, wordt deze door de
godsdienst, lijkt het erop dat
wetgeving op het gebied van
en zich naar de
men er het er over eens is dat
internationale mensenrechten
plaats van het
deze drie categorieën van
als de enige benadering
godsdienstige expressie een goddelijke te begeven. beschouwd. En hoewel deze
nauwkeurig beeld geven van de
wettelijke instrumenten met
essentiële, gemeenschappelijke eigenschap- opzet geen definitie van godsdienst bevatten,
pen van godsdiensten. In wezen wordt bepalen zij de internationale normen waarin
gekeken naar:
van regeringen wordt geëist, geen
• Geloofsvoorstellingen die zich discriminerende definities te hanteren of
bezighouden met het bovennatuurlijke, een objectieve definities op discriminerende wijze
“uiteindelijke werkelijkheid” die de fysieke toe te passen.
wereld te boven gaat. Deze uiteindelijke
Helaas is het maar al te duidelijk dat
werkelijkheid kan een God zijn, goden of een godsdienstdiscriminatie nog steeds plaats-
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Het Internationale Verdrag van Burgerlijke en Politieke Rechten van de Verenigde Naties en andere verdragen op
het terrein van de mensenrechten beschermen en garanderen vrijheid van denken, geweten en godsdienst in alle
137 landen die het verdrag hebben ondertekend.
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alle 137 landen die het verdrag hebben
ondertekend en goedgekeurd. De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties,
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de verplichtingen van de ondertekenaars,
heeft hen uitdrukkelijk gewaarschuwd niet te
discrimineren tegen welke godsdienst ook. De
commissie heeft de ondertekenaars opgedragen alle godsdiensten gelijk te behandelen,
met name degenen “die recent zijn opgericht
of godsdienstige minderheden vertegenwoordigen die kunnen blootstaan aan vijandigheden van een overheersende godsdienstige
gemeenschap”, alsmede degenen met een
“niet-theïstische” geloofsstructuur (par. 2).
De belangrijkste autoriteit van de VN in
godsdienstige aangelegenheden, de Speciale
Rapporteur over Godsdienstige Onverdraagzaamheid, heeft het belang van deze
verordening, waarin sterk de nadruk wordt
gelegd op een brede definitie van godsdienst,
onderstreept. Hij verklaarde dat een
groepering die “zich richt op meer dan alleen
geloof en zich beroept op een godheid of in elk
geval op het bovennatuurlijke, de transcendentie, het absolute, of het heilige, zich
met godsdienst bezighoudt.” Deze VNfunctionaris heeft ook uitdrukkelijk criteria
afgewezen die zijn gebaseerd op de grootte van
de groepering of het aantal jaren dat deze
bestaat, zoals die door een aantal regeringen
voor erkenning als godsdienst worden
gehanteerd.
Andere internationale instanties die op
dit gebied werkzaam zijn, stellen zich
eveneens op dit standpunt. Zo vaardigt het
Europese Hof voor de Mensenrechten
regelmatig beschikkingen uit waarin de
rechten van minderheidsgodsdiensten worden
erkend en beschermd. Een verwante
organisatie, het Informatiecentrum voor
Mensenrechten van het Commissariaat voor
de Mensenrechten van de Raad van Europa,
heeft opgemerkt dat de brede definitie van
godsdienst onder de Europese Conventie voor
de Rechten van de Mens “zich niet beperkt
tot breed geaccepteerde en wereldwijd
erkende godsdiensten, maar zich ook uitstrekt

vindt, zelfs in democratische maatschappijen.
De internationaal geprezen studie Freedom of
Religion and Belief: A World Report [Vrijheid
van godsdienst en geloof: een wereldomvattend verslag], van 1997, in samenwerking met deskundigen uit 50 landen,
gepubliceerd door het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit van Essex,
concludeert dat als gevolg van “beperkte
interpretaties” van het begrip godsdienst,
discriminatie en onderdrukking op basis van
godsdienst op grote schaal voorkomen.
Enkele van de belangrijkste internationale
regels die tegen discriminatie moeten
beschermen, zijn opgesteld door de Verenigde
Naties, die zich als één van hun hoogste
doelen stellen op te komen voor “het in acht
nemen van mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor iedereen, zonder
uitzondering met betrekking tot ras, geslacht,
taal of godsdienst” (Art. 1(3) van het
Handvest). Deze beginselen van gelijkheid en
antidiscriminatie zijn van zulk fundamenteel
belang, dat ze worden beschouwd als
grondregels van het internationaal recht en
bindend zijn voor alle beschaafde landen.
Ter nakoming van deze beginselen doen
de verdragen, resoluties en rapporten voor
mensenrechten van de Verenigde Naties een
beroep op alle lidstaten om uit te gaan van een
definitie voor godsdienst die zodanig objectief
en veelomvattend is, dat zij niet discrimineert
tussen godsdiensten. Daarom hebben de
Verenigde Naties de toetsing aan joodschristelijke opvattingen verworpen omdat
deze achterhaald zijn en onrechtmatige
beperkingen opwerpen. Zij bevelen in plaats
daarvan een allesomvattende en “ethisch
neutrale” benadering aan, zoals die ook wordt
gevolgd door godsdienstwetenschappers.
Deze verordening tot godsdienstige
verdraagzaamheid komt tot uitdrukking in de
officiële richtlijnen van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, met
betrekking tot Artikel 18 van het
Internationale Verdrag van Burgerlijke en
Politieke Rechten, dat de vrijheid van
denken, geweten en godsdienst garandeert in
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moeten doen of geloven om het bestaan zin te
geven en te beschermen tegen de meest
ingrijpende lotswisselingen van dit leven.
Natuurlijk zijn de verschillende wegen die
naar verlossing leiden van godsdienst tot
godsdienst zeer verschillend. Deze lopen uiteen
van vertrouwen in een “reddende” god tot
offeranden aan verschillende goden, aanbidden van voorouders, zich conformeren aan
vastgestelde gedragscodes, uitvoeren van
bepaalde rituelen en meditatie.
Een ander verwant, en evenzeer belangrijk,
element in iedere godsdienst is de kosmologie,
dat wil zeggen de opvattingen over het
universum. Elke godsdienst heeft een eigen
specifieke kijk op de kosmos - de aard van het
stoffelijk universum met inbegrip van tijd en
ruimte, de wereld waarin we leven en op de rol
van de mens in dit bestaan. Deze kosmologie
vormt de filosofische grondslag waarop deze
godsdienst is gebaseerd en wordt als het ware
zijn ”religieuze filosofie”. Die filosofie bepaalt
op haar beurt de beginselen van de godsdienst
en zijn geloofssysteem, verschaft het unieke
karakter en vormt in de regel de belangrijkste
aantrekkingskracht voor nieuwe volgelingen.
Zoals de bekende Indiase hindoewetenschapper Sri Aurobindo het uitdrukte:
“Een godsdienst waarin de filosofische
waarheid niet tot uitdrukking komt,
degenereert tot bijgeloof en obscurantisme.”
Evenzo is behoud van rechtzinnigheid een
algemeen voorkomend aspect in bijna elke
godsdienst. De maatstaven voor het
waarborgen van de integriteit van het geloof,
de gebruiken, tradities en geschriften lopen
uiteen van de meest eenvoudige tot de
juridisch verfijnde. De bijbeltekst in
Openbaring 22:18 en 19 waarschuwt uitdrukkelijk tegen het wijzigen of verwijderen van
christelijke godsdienstige teksten. In het
katholieke geloof ziet een hele godsdienstige
orde, de Jezuïeten, toe op het waarborgen van
de integriteit van de geschriften. En onder
andere Christian Science maakt gebruik van
juridische middelen zoals auteursrechten, om
te voorkomen dat heilige werken worden
aangetast of verkeerd gebruikt.

tot ongewone en nagenoeg onbekende
geloofsrichtingen” en dat godsdienst “moet
worden gezien in een breder verband”. En in
april 1997, tijdens een bijeenkomst van
godsdienstwetenschappers die was georganiseerd door de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa en waarvan meer
dan 50 landen deel uitmaken, werd bepaald
dat de breed gebaseerde normen van de
Verenigde Naties ook van toepassing zijn op
alle definities van godsdienst, ter bescherming
van niet-traditionele en minderheidsgodsdiensten.

ALGEMENE FUNCTIES VAN
GODSDIENSTEN
Inzicht in de essentiële kenmerken van
godsdienst is het voornaamste punt bij het
identificeren ervan, maar helpt ons niet tot
een volledig inzicht te komen in de plaats die
godsdienst in de moderne samenleving
inneemt. Ook op dit punt kunnen wij te rade
gaan bij godsdienstwetenschappers en
sociologen. Velen van hen beperken zich niet
tot het vaststellen van de onmisbare
kenmerken waaraan een godsdienst moet
voldoen, maar wijzen tevens op de algemene
functies die in de hedendaagse godsdiensten
worden gevonden.
Het zoeken naar verlossing is waarschijnlijk
één van de belangrijkste functies in elke
godsdienst - in feite de allerbelangrijkste. Dit
beperkt zich niet tot de geestelijke verlossing,
wat in de joods-christelijke traditie wil zeggen
de gerichtheid op de uiteindelijke bestemming
van de mens. Veeleer kan de werkelijke
betekenis van het woord verlossing worden
gevonden in zijn oorsprong, in het Latijnse
woord ‘salutas’, dat ‘veiligheid’ of ‘heelheid’
betekent. Derhalve heeft verlossing eigenlijk te
maken met het ‘veilig’ of ‘heel’ maken van de
mens in zijn huidige leven. Godsdiensten
bereiken dit door hun volgelingen de middelen
te verschaffen om moeilijkheden het hoofd te
bieden of door hun kenbaar te maken wat zij
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Kenmerkend voor bijna alle godsdiensten zelf hun problemen op te lossen door thuis, in
is het vaststellen van ethische en morele codes hun eigen omgeving, boeken te lezen of te
en richtlijnen voor “correct gedrag”, die luisteren naar op geluidsband opgenomen
uitdrukking vinden in uiteenlopende vormen lezingen of preken. Andere godsdiensten
zoals de Tien Geboden in het joodse geloof, de schrijven voor bepaalde rituelen te volgen,
Gulden Regel in het christendom (behandel waardoor problemen op persoonlijk vlak
anderen zoals men door hen behandeld wil kunnen worden opgelost. Katholieken kennen
worden, Mattheüs 7:12), het Nobele daarvoor de biecht. Volgens professor Wilson
Achtvoudige Pad in het boeddhisme en de geeft deze functie “de meest directe verlossing
van onmiddellijk lijden en
Weg van de Dharma in het
beproeving.”
hindoeïsme. De vooraanstaande
Elke godsdienst
We zouden hier nog talloze
theoloog en schrijver Mircea
andere functies van godsdienst
Eliade merkte in dit verband op
heeft een eigen
noemen. Maar wetendat, hoewel godsdienst zich
specifieke kijk op de kunnen
schappers en historici wijzen er
bezighoudt met het heilige, hij
kosmos - de aard
met nadruk op, dat de aan- of
ook het menselijk gedrag
afwezigheid van één of meer van
beïnvloedt: “Door het goddelijke
van het stoffelijk
deze of andere functies niet
gedrag te imiteren, plaatst de
universum met
beschouwd mag worden als een
mens zich dichter bij de goden dat wil zeggen, dichter bij wat inbegrip van tijd en meewegende factor voor de
“definitie” van godsdienst. Maar
werkelijk van betekenis is.”
ruimte, de wereld
dragen wel bij tot meer
Geestelijke genezing is één
waarin we leven en zij
inzicht in de plaats die godsvan de oudste en meest
op de rol van de
dienst in de hedendaagse
fundamentele
godsdienstige
samenleving inneemt en in de
functies. Het wordt reeds aanmens in dit
betekenis die een godsdienst
getroffen in veel ayurvedische
bestaan.
gebruiken van het hindoeïsme,
kan hebben voor zijn
het vroege christendom, enkele
volgelingen.
stromingen in het boeddhisme en in veel
moderne godsdienstige kerkgenootschappen
zoals Christian Science en de Pinksterkerk.
BENADERINGSWIJZEN VAN DE
“[Een] godsdienst die niet heelt, overleeft niet
DEFINITIE VAN GODSDIENST
lang,” aldus David Chidester van de
DOOR
Universiteit van Kaapstad, die tevens opmerkt
OVERHEIDSINSTELLINGEN
dat pas in de moderne wereld de godsdienst het
helen van lichaam en geest, voorheen één van
haar hoofdtaken, heeft opgegeven.
Er is nog een andere bron die een
Bijna elke godsdienst voorziet ook in één godsdienst kan definiëren - overheidsof andere manier om haar aanhangers bij te instellingen. Ambtenaren moeten van tijd tot
staan in het oplossen van persoonlijke tijd bepalen of een groepering godsdienstig is
problemen. In godsdiensten die zijn gebaseerd en zich op grond daarvan kan beroepen op
op de joods-christelijke traditie gebeurt dit in bepaalde privileges die zijn voorbehouden aan
de regel in de vorm van pastorale zorg, vooral religieuze organisaties. Zo’n privilege kan een
wanneer de parochiaan te maken heeft met wijziging zijn van een bestemmingsplan,
huwelijksproblemen, problemen op het werk vrijstelling van belasting, volmacht om
of op school, antisociaal of zelfvernietigend huwelijken te sluiten of, in sommige gevallen,
gedrag zoals drugsgebruik of alcoholisme, of het recht tot spirituele genezing van zieken en
gewoon de stress van het dagelijks leven. Meer behoeftigen. In sommige landen, in het
en meer moedigen de kerken hun leden aan bijzonder die met een staatsgodsdienst, moeten
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godsdienstige omgeving waarin ze zijn geboren
en grootgebracht. Daarom is het zeker niet
ondenkbaar dat er evenveel definities van
godsdienst bestaan als er besluitvormers zijn. Bij
dit gebrek aan uniformiteit is het goed
voorstelbaar hoe discriminatie tussen godsdiensten tot stand komt, met of zonder opzet.

godsdienstige groeperingen zich laten
registreren en toestemming krijgen van de
regering voordat zij als godsdienst mogen
functioneren of erediensten mogen houden.
Ondanks de specifieke culturele verschillen
die tussen landen bestaan, wordt bij rechtszaken
tegenwoordig uitgegaan van ruimhartige
definities van godsdienst, die goeddeels
overeenkomen met de “ethisch neutrale”
aanpak van de vergelijkende godsdienstwetenschappers. In recente jaren hebben de
hoogste gerechtshoven in Italië, de Verenigde
Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en India een
theïstische definitie van godsdienst verworpen.
Het Italiaanse Hooggerechtshof heeft de
rechtbanken uitdrukkelijk aangewezen te rade
te gaan bij godsdienstwetenschappers, wanneer
moet worden vastgesteld of een geloofsrichting
al dan niet als godsdienst kan worden
aangemerkt.
De definitie van godsdienst waarvan werd
uitgegaan door het Australische Hooggerechtshof in de zaak Church of the New Faith
tegen de Inspectie van de Inkomstenbelasting
(1983) 154 CLR 120, had opgesteld kunnen
zijn door een godsdienstwetenschapper. In deze
uitspraak komt het gerecht tot een serie van
vier indicaties, afgeleid van een empirische
analyse van erkende godsdiensten: (1) een
geloof in iets bovennatuurlijks, een
werkelijkheid die niet zintuiglijk kan worden
waargenomen, (2) het geloof in kwestie heeft
betrekking op de natuur van de mens, zijn plaats
in het universum, en zijn relatie tot bovennatuurlijke zaken, (3) dit geloof van de
aanhangers eist of moedigt hen aan bepaalde
gedragscodes in acht te nemen of zich bezig te
houden met bepaalde gebruiken die
bovennatuurlijke betekenis hebben en (4) de
aanhangers bestaan uit één of meer te
identificeren groepen.
Toch zijn veel, of zelfs de meeste regeringsambtenaren en rechters die deze beslissingen
moeten nemen, niet altijd op de hoogte van de
nuances van de verschillende godsdienstige
stromingen. En naar alle waarschijnlijkheid zijn
hun voorstellingen van godsdienst gebaseerd op
hun eigen ervaringen; op de begrippen,
gebruiken en uiterlijkheden van de

HET BONAFIDE KARAKTER
VAN DE SCIENTOLOGY RELIGIE
- EEN OVERZICHT
Ook al begint een ethisch-neutrale en een
terzake kundige beoordeling van godsdienst
door wetenschap en overheden de overhand
te krijgen, toch wordt de Scientology kerk
soms nog de vraag gesteld waarom deze als
godsdienst moet worden beschouwd, terwijl
haar geloofsstructuur en gebruiken niet
overeenkomen met de joods-christelijke
traditie. Hoewel scientologen geloven in het
bestaan van een Opperwezen, het hoogtepunt
van Scientology’s kosmologie, kennen de
godsdienstige gebruiken van Scientology niet
de verering, smeekbeden of aanbidding die de
belangrijkste godsdienstige gebruiken vormen
van de eerder genoemde traditie. Later in het
boek komen we daar op terug.
De godsdienstige gebruiken van Scientology
“verschillen” van die van de traditionele
westerse godsdiensten in die zin dat ze streven
naar een beter inzicht in en een relatie met het
Opperwezen alsmede met de totale kosmos, in
plaats van eenvoudigweg een uitdrukking te zijn
van verering en aanbidding. In dit opzicht lijkt
Scientology meer op veel oosterse godsdiensten,
die een groter inzicht in en een betere relatie
met een ander Opperwezen, beginsel of andere
macht nastreven.
Om anderen een inzicht te geven hoe
Scientology met andere godsdiensten is te
vergelijken, heeft de Scientology kerk een
aantal internationaal erkende godsdienstwetenschappers en deskundigen op verschillende vakgebieden gevraagd een onderzoek te
doen naar de geloofsstructuur, de gebruiken en
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Een definitie van godsdienst in een
pluralistische samenleving
mannen en vrouwen die zijn verbonden door
een systeem van geloofselementen, gebruiken,
gedrag en rituelen die trachten de mens met het
goddelijke te verbinden”. Evenals professor
Wilson kwam Bryant tot de conclusie:
“Scientology is een godsdienst. Zij heeft een
eigen specifiek geloofssysteem en een uitleg van
een onzichtbaar spirituele orde, specifieke
godsdienstige gebruiken en rituelen,
gezaghebbende teksten en gemeenschapsvormende activiteiten.”

de organisatorische opzet van Scientology en
hun mening te geven over de godsdienstige
aspecten. Deze deskundigen, die allen Scientology vanuit een “ethisch neutraal” standpunt
aan een onderzoek onderwierpen, zijn
eensluidend in hun conclusie dat Scientology
een godsdienst is.
De meningen van een aantal van deze
deskundigen zijn gepubliceerd als appendices
van dit boek. Het betreft:
1. Prof. dr. Bryan Wilson,
emeritus hoogleraar in de sociologie aan
de Universiteit van Oxford.
Professor Wilson is één van ’s werelds meest
gerenommeerde deskundigen op het gebied van
vergelijkende godsdienstwetenschappen. Hij
heeft meer dan 20 jaar lang onderzoek gedaan
naar Scientology en daar uitvoerig over
geschreven. Op basis van de drievoudige benadering maakte professor
Wilson een “waarschijnlijkheidsinventaris” van 20 factoren die hij als
kenmerkend beschouwt voor elke
godsdienst. Professor Wilson schreef een
uitgebreid oordeel, waarin hij ingaat op de
belangrijkste kenmerken van Scientology,
alsmede die van andere belangrijke wereldgodsdiensten. Zijn conclusie: “Scientology is
een authentiek samenstel van godsdienstige
overtuiging en gebruiken dat berust op een
diepe en eerlijke toewijding van haar
volgelingen.” Hij besluit met: “het is mij
duidelijk geworden dat Scientology een
bonafide godsdienst is en als zodanig dient te
worden beschouwd”.

3. Prof. dr. Régis Dericquebourg,
hoogleraar godsdienstsociologie aan
de Universiteit van Lille, Frankrijk.
Professor Dericquebourg’s toetssteen is
eveneens een variant op de drievoudige
benadering, op basis waarvan hij zocht naar:
(1) een kosmologie waarin het
universum een betekenis heeft die is
gerelateerd aan één of meer
bovennatuurlijke krachten, (2) Een
moraal die haar oorsprong heeft in deze
kosmologie en daaraan voorschriften en
richtlijnen ontleent, (3) instrumenten met
behulp waarvan menselijke wezens in contact
kunnen treden met het bovennatuurlijke
element, en (4) een gemeenschap van
volgelingen. Nadat hij de geschriften en de
praktijken van Scientology had bestudeerd en
met bijna 300 Franse scientologen had
gesproken, kwam Dericquebourg zonder veel
moeite tot de conclusie dat Scientology een
bonafide godsdienst is: “Scientology heeft de
kenmerken van een godsdienst. Zij kent een
theologie, een reeks gebruiken die het mogelijk
maken het spirituele deel van ieder menselijk
wezen te beïnvloeden, een “zeer bureaucratische” organisatiestructuur en godsdienstige
rituelen. (...) Scientologen breiden de toepassing
van rationele middelen uit en stellen ze ten
dienste van een mystieke weg, zelftransformatie
en herschepping van de wereld. Dat is
waarschijnlijk de reden waarom Scientology zo
uniek lijkt te zijn onder de godsdiensten.”

2. Prof. dr. M. Darrol Bryant,
docent in de theologie en
culturele wetenschappen aan het
Renison College, Universiteit van
Waterloo, Canada.
Vanaf de tijd dat hij voor het eerst
kennismaakte met Scientology, in het midden
van de jaren 70, heeft dr. Bryant een uitgebreide
studie van deze godsdienst gemaakt. Zijn
toetssteen voor religiositeit is een aanpassing
van de drievoudige benadering, waarmee hij
godsdienst definieert als “een gemeenschap van
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gevolgen op andere aspecten van het leven, (4)
een “analytische” benadering, waarbij een
godsdienst wordt onderzocht aan de hand van
de verschillende manieren waarop hij zich
manifesteert, en (5) wat wordt aangeduid als de
‘emic’ benadering (een Engelse term uit de
culturele antropologie), waarin wordt
uitgegaan van wat de cultuur als religieus
beschouwt - en niet bijvoorbeeld de wetenschap. Aan het eind van deze uitgebreide
analyse concludeerde Frigerio: “Vanuit iedere
optiek in de huidige discussie over de definitie
van de term religie binnen de sociale
wetenschappen is Scientology een godsdienst...”

4. Prof. dr. Alejandro Frigerio,
docent sociologie aan de
Katholieke Universiteit van Argentinië.
Frigerio ging bij zijn analyse van
Scientology uit van een uitgebreidere
benadering en paste vijf verschillende
methoden toe die door sociale wetenschappers
worden gebruikt: (1) een “substantieve”
benadering, waarbij een godsdienst wordt
onderzocht aan de hand van de godsdienstige
ervaringen van de volgelingen, (2) een
“vergelijkende” benadering, die godsdienst
onderscheidt van andere zingevingssystemen,
(3) een “functionele” benadering, waarbij een
godsdienst wordt onderzocht op basis van de
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Een definitie van godsdienst in een
pluralistische samenleving
Scientology heeft meer punten van
overeenkomst met Japanse dan met westerse
godsdiensten, vandaar dat er in westerse landen
onbegrip kan bestaan over het feit dat er geen
overeenkomsten zijn met andere grote
godsdiensten”.

5. Prof. dr. Frank K. Flinn,
docent godsdienstwetenschappen,
Washington University, St Louis,
Missouri, VS
Flinn houdt zich al sinds 1962 bezig met het
bestuderen van nieuwe godsdiensten. Hij ging
uit van de klassieke drievoudige benadering
waarvan al eerder sprake was en kwam tot de
conclusie dat Scientology zonder twijfel een
godsdienst is: “Ik kan zonder aarzeling verklaren
dat de Scientology kerk een bonafide godsdienst
is. Zij beschikt over alle essentiële kenmerken
van godsdiensten overal ter wereld: (1) een
duidelijk omlijnd geloofssysteem, (2) dat
resulteert in godsdienstige gebruiken (positieve
en negatieve gedragsregels, rituelen, ceremonieën, handelingen en gewoontes), die (3) de
basis vormen voor een groep gelovigen in een
herkenbare godsdienstige gemeenschap die zich
onderscheidt van andere godsdienstige
gemeenschappen.

7. Prof. dr. Urbano Alonso Galan,
theoloog en filosoof in Madrid, Spanje
Galan nam eveneens een aanpassing van de
drievoudige benadering als uitgangspunt, met
de nadruk op leerstellingen, ritueel, organisatie
en het spirituele. Hij concludeerde:
“Scientology bestaat uit een gemeenschap van
personen die zijn verenigd rondom een
complexe geloofsstructuur, op zoek naar het
oneindige, het heilige, en de werkelijke relatie
van de mens tot het goddelijke. (…)
Scientology voldoet volledig aan de eis die aan
welke godsdienst dan ook kan worden gesteld.”
Deze gefundeerde, grondige en evenwichtige meningen van deskundigen worden
ondersteund door tientallen andere. Tezamen
geven zij blijk van een veelheid van benaderingen voor de analyse van godsdiensten,
waarbij gebruik wordt gemaakt van “ethisch
neutrale” normen. Alle zijn ondubbelzinnig in
hun bevindingen dat Scientology in elk opzicht
een bonafide godsdienst is.

6. De heer Fumio Sawada,
Achtste Sleutelbewaarder van
Yu-itsu Shinto.
De heer Sawada is één van de meest
vooraanstaande deskundigen op het gebied van
godsdienst in Japan en was voorheen
bestuursvoorzitter van de Sophis Universiteit.
De heer Sawada gaf, als Aziatisch wetenschapper en één van de leiders van de oudste
godsdienst in Japan, een uniek perspectief aan
zijn analyse van Scientology. Hij benaderde zijn
taak vanuit de Japanse definitie van godsdienst,
die luidt: “Om te onderwijzen over de bron,
moet men onderwijzen over de oorsprong van
de bron”. Om in Japan te worden erkend als
godsdienst moet niet alleen aan dit criterium
worden voldaan; maar tevens moet de
betreffende godsdienstige organisatie “de leer
verspreiden, religieuze eredienst uitvoeren en
parochianen scholen.” De heer Sawada kwam
eenduidig tot de conclusie dat Scientology aan
al deze eisen voldoet. Verder merkte hij op:
“Japan is een land waar godsdiensten het accent
leggen op het verhogen van iemands spirituele
bekwaamheid. Vanuit Japans gezichtspunt is
Scientology alleszins een godsdienst, vergelijkbaar met andere die hier reeds bestaan ....

Deze opinies geven een fascinerend beeld
van de essentiële kenmerken van een godsdienst
en hoe deze in Scientology naar voren komen.
Hoewel het lezen hiervan zeker zijn nut heeft,
kan nog meer inzicht worden geput uit de
volgende hoofdstukken: een beschrijving van de
Scientology godsdienst waarin duidelijk de
transcendentale dimensie van het geloof, de
gebruiken en de organisatie tot uiting komen.
Terwijl u deze hoofdstukken leest, zult u al gauw
zien hoe Scientology fundamentele kenmerken
met andere godsdiensten gemeen heeft en de
functies vervult zoals die hierboven zijn
omschreven. U zult ook iets zien wat nog
belangrijker is - hoe Scientology zich richt op
het bieden van een praktische en goed
begaanbare weg naar spirituele verlossing.
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van
Scientology
Hoewel Scientology veel te danken heeft aan de oosterse geloofsopvattingen, heeft zij de oorsprong in het
westen en komt het geloof tot uitdrukking in het technologisch taalgebruik van de twintigste eeuw.
Scientology voegt aan deze spirituele denkbeelden een nauwkeurige en hanteerbare technologie toe teneinde
deze ideeën toe te passen op het leven.

e godsdienstige beginselen
van Scientology bevatten
bepaalde fundamentele waarheden. Voorop staat dat de
mens een spiritueel wezen is, wiens bestaan
meer dan een levensperiode bestrijkt en die
begiftigd is met vaardigheden die verder

reiken dan hij zichzelf bewust is.
Niet alleen kan hij een oplossing
vinden voor zijn eigen problemen, doelen
bereiken en levenslang gelukkig worden,
maar ook een nieuwe staat van spiritueel
bewustzijn bereiken waarvan hij misschien
nooit heeft gedroomd.

D
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Scientology gaat ervan uit dat de mens
van oorsprong goed is en dat zijn spirituele
verlossing afhangt van hemzelf, van zijn
relatie tot zijn medemens en zijn vermogen
om tot broederschap met het universum te
komen. In dit opzicht is Scientology een
religieuze filosofie in de diepste betekenis
van het woord, want zij houdt zich bezig met
niets minder dan het volledige herstel van
het spirituele zelf van de mens - zijn
vaardigheden, zijn bewustzijn en de
zekerheid van eigen onsterfelijkheid.
En, in bredere zin, door middel van de
spirituele verlossing van de persoon, zoekt
Scientology de uiteindelijke transformatie “een beschaving zonder krankzinnigheid,
zonder misdadigers en zonder oorlog, waar
het capabele mensen gegund is succes te
hebben en waar het eerlijke mensen gegund
is rechten te hebben, en waar de mens vrij is
om zich tot hogere niveaus te verheffen.”
In de één of andere vorm houden alle
belangrijke godsdiensten aan de hoop op
spirituele vrijheid vast - een toestand die vrij
is van materiële beperkingen en lijden.
Scientology biedt een zeer praktische weg
om dit spirituele doel te bereiken. Hierover
schreef L. Ron Hubbard: “Talloze eeuwen
lang is één van de doelstellingen van godsdienst geweest de verlossing van de menselijke
geest. De mens heeft op vele manieren
getracht het pad naar de verlossing te vinden. Hij heeft altijd de onverwoestbare hoop
gehad dat hij eens, op welke manier dan
ook, vrij zou zijn.” Hubbard vervolgt, “En
hier, na al die eeuwen van verdriet en lijden,
met verschrikkelijke oorlogen en rampen,
leeft nog steeds de hoop - en met die hoop
de vervulling.”
Terwijl de hoop op die vrijheid al
eeuwenlang bestaat, is wat Scientology doet
om die vrijheid te bereiken nieuw. En de
technieken die een nieuwe staat van bestaan
in een mens teweeg kunnen brengen, zijn
eveneens nieuw. Meer inzicht in dit nieuwe
geloofssysteem zal duidelijk maken hoe
Scientology in de godsdienstige en spirituele
tradities van de wereld past.

Hubbards weg naar het stichten van de
Scientology godsdienst begon met bepaalde
ontdekkingen die hij deed tijdens zijn studie
van de menselijke natuur. Hij maakte zijn
bevindingen in 1948 openbaar en noemde deze
“Dianetics”, een woord dat zoveel betekent als
‘via de ziel’, of wat de geest doet voor het
lichaam.
Met behulp van Dianetics ontdekte
Hubbard een nog onbekend, schadelijk
gedeelte van het verstand, waarin de herinneringen zijn opgeslagen van eerdere ervaringen
van verlies, pijn en onbewustzijn in de vorm
van mentale beelden. Deze voorvallen van psychisch trauma worden samen met alle andere
levenservaringen in chronologische volgorde
opgeslagen in wat scientologen het tijdspoor
noemen. De pijnlijke voorvallen die vastgelegd
zijn op dit tijdspoor bestaan in het onderbewustzijn en groeien collectief uit tot wat het
reactieve verstand wordt genoemd. Het is de
bron van alle beproeving, ongewenste angsten,
emoties, pijn en psychosomatische ziekten.
Het reactieve verstand moet onderscheiden
worden van het analytische verstand, het
gedeelte van het verstand dat denkt, feiten
waarneemt, ze in het geheugen plaatst en problemen oplost.
Dianetics voorzag in een methode om het
reactieve verstand te bereiken door deze nog
onbekende geestelijk trauma’s aan de oppervlakte te brengen en de schadelijke effecten
daarvan op het individu te elimineren. Als dit
gebeurt bereikt men een nieuwe staat van spiritueel bewustzijn, die ‘clear’ wordt genoemd.
Iemands wezenlijke spiritualiteit, persoonlijkheid, creativiteit, persoonlijke kracht, individueel karakter, aangeboren goedheid en
achtenswaardigheid, worden alle hersteld.
Hoewel clear overeenkomt met de staat
van bewustwording die in het boeddhisme
Bodhi wordt genoemd (‘hij die verlicht is’), is
clear een blijvend niveau van spiritueel
bewustzijn. Het was onmogelijk deze staat te
bereiken voordat Dianetics en Scientology
bekend waren.
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THETAN
VERSTAND

LICHAAM

De mens bestaat uit drie delen. Een lichaam,
een verstand en de persoon zelf - het geestelijke wezen of de thetan.

DE THETAN

In feite is de mens een spiritueel wezen,
met een verstand en een lichaam. De geest is
de bron van alles wat goed, fatsoenlijk en
creatief is: het is het individuele wezen zelf.
Na tot deze ontdekking te zijn gekomen,
stichtte Hubbard de Scientology godsdienst
omdat hij nu op een terrein was gekomen dat
altijd aan de godsdienst voorbehouden was
geweest - het domein van de menselijke
geest.
Als bestanddeel van bijna elke godsdienst, heeft het bewustzijn van de menselijke
geest in vrijwel elke cultuur bestaan. Ieder
definieerde het spirituele wezen van de mens
echter op een andere manier. Uitdrukkingen
als ‘geest’ en ‘ziel’ waren belast met eeuwenlang uiteenlopende betekenissen. Er was een
nieuw woord nodig. Hubbard nam de

Ondanks alle problemen die met behulp
van Dianetics konden worden opgelost, was
de eigenlijke aard van het spirituele wezen
nog steeds onbekend hoewel vanaf het begin
duidelijk was dat dit vraagstuk op een dag zou
worden opgelost. De doorbraak van
Dianetics naar Scientology kwam in de herfst van 1951, nadat Hubbard een groot aantal
mensen had bestudeerd die Dianetics beoefenden. Hij ontdekte dat zij gemeenschappelijke ervaringen en fenomenen van
diepgaand spirituele aard deelden, namelijk
ervaringen uit vorige levens. Na zorgvuldige
bestudering van onderzoeksgegevens vond
Hubbard het antwoord: de mens was misleid
door de opvatting dat hij een ziel had.
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Als er een “vonk” was geweest die de eerste oersoep van chemicaliën tot leven had gebracht, dan bestond deze
niet uit MERT energie van elektriciteit die domweg een fortuinlijke voltage teweegbracht, maar was het een
bewust spiritueel bestanddeel van de theta, dat een essentiële stap deed in de totstandkoming van en overwinning op MERT.
Aldus de opvatting van Scientology, zoals weergegeven in de Axioma’s en de Factoren.

Griekse letter theta θ, die hij in 1950 had
gebruikt ter aanduiding van de transcendente ‘levenskracht’. Door een ‘n’ toe te voegen, duidde het woord ‘thetan’ de individuele eenheid van ‘levenskracht’ aan - het spirituele wezen - het individu.

Scientology is gebaseerd op een reeks
fundamentele waarheden die de Axioma’s
worden genoemd. Deze definiëren theta en
MERT en beschrijven hoe beide met elkaar
in verband staan teneinde het leven zoals wij
het kennen vorm te geven. De Axioma’s zijn
de fundamentele elementen van de
Scientology godsdienst (zie Appendix 1).
In de Axioma’s van Scientology, die voor
het eerst werden gepubliceerd in 1954, wordt
dit beginsel voorgesteld met een definitie
van theta als ‘levensstatic’ die geen massa
heeft, geen golflengte en geen plaats
inneemt in ruimte of tijd. Het heeft het vermogen de omgeving te beïnvloeden en te
veranderen en de ultieme kennis te verkrijgen.

THETA EN MERT
In meer algemene bewoordingen is de
uitdrukking theta een beschrijving van de
levenskracht die alle levende wezens bezielt.
Deze levenskracht bestaat afzonderlijk van
het stoffelijk universum dat uit materie,
energie, ruimte en tijd bestaat (in Scientology terminologie ‘MERT’ genoemd).
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een bewust spiritueel bestanddeel van de theta,
dat een essentiële stap deed in de totstandkoming van en overwinning op MERT. Aldus de
opvatting, zoals weergegeven in de Axioma’s en
de Factoren.
Waar de combinatie van theta en MERT
leven produceert, staat de loskoppeling van
beide gelijk aan de dood van het organisme.
Zoals alle levensvormen doorloopt het
menselijk lichaam een cyclus van geboorte,
groei, voortbestaan en uiteindelijk dood.
Echter, de thetan leeft niet in het universum
van materie, energie, ruimte en tijd en houdt
dus niet op te bestaan wanneer het lichaam
sterft. De thetan is onsterfelijk.
Zoals Hubbard opmerkte: “Een scientoloog, ook al is hij nog niet ver gevorderd,
begint zich al vrij snel van de aard van het universum bewust te worden. Hij beseft dat het
niet zomaar op een goede dag spontaan uit de
één of andere wetenschappelijke formule is
ontstaan en hij beseft dat er een Auteur van dit
alles moet zijn geweest. En hij beseft, vreemd
genoeg, dat hij zelf hiervan deel uitmaakt”.

Volgens Scientology is het de uitwerking
van deze immateriële levensstatic die, gebruik
makend van de kinetische energie van het stoffelijk universum, heeft geleid tot het ontstaan
van leven. Alle levende organismen bestaan
uit materie en energie die hun oorsprong vinden in ruimte en tijd, en bezield zijn door theta.
Voor een scientoloog is het leven dan ook
niet toevallig of doelloos, en de antwoorden op
alle vragen over schepping en evolutie kunnen
in
Scientology
worden
gevonden.
Materialisten hebben getracht leven te verklaren als een spontaan toeval en evolutie als
een toevallig proces van ‘natuurlijke selectie’.
Maar deze theorieën sloten nooit uit dat ook
andere factoren gewoon gebruik maken van
processen zoals de evolutie.
De meeste godsdiensten van deze wereld
hebben bepaalde opvattingen over de schepping. Sommige godsdienstige tradities, zoals
het hindoeïsme en het boeddhisme, zien het
universum in wezen als eeuwig, zonder begin of
einde zoals wij dat ervaren. De eerste boeken
van de bijbel bevatten een beschrijving van de
schepping van het heelal, hetgeen door sommige christelijke geloofsrichtingen symbolisch
wordt uitgelegd terwijl andere deze verslagen
als een letterlijke weergave van de feiten
beschouwen. Andere godsdienstige tradities
hebben hierover weer afwijkende opvattingen,
maar elk probeert een verklaring te vinden
voor de ultieme vraag: waar komen we vandaan en hoe is dat gebeurd? Scientology verklaart dit vanuit de theorie van de theta die
MERT doet ontstaan. Feitelijk kan worden
gezegd dat de schepping van het universum een
onlosmakelijk deel uitmaakt van die theorie.
De oorsprong van de theta en de schepping van
het stoffelijk universum volgens de opvattingen van Scientology zijn beschreven in The
Factors [De Factoren], geschreven door L. Ron
Hubbard in 1953 (zie Appendix 1).
Als er een “vonk” was geweest die de eerste
oersoep van chemicaliën tot leven had
gebracht, dan bestond deze niet uit MERT
energie van elektriciteit die domweg een fortuinlijke voltage teweegbracht, maar was het

SPIRITUELE
VERSTRIKKING
DOOR MERT
De schepping en het ontstaan van levensvormen maken deel uit van de manier waarop
theta het doel in het stoffelijk universum
bereikt, namelijk de onderwerping van MERT
- in sommige godsdiensten wordt dit uitgelegd
als een conflict tussen orde en chaos. Dit doel
is noodzakelijk geworden door het feit dat het
stoffelijk universum - MERT - de neiging heeft
de thetan te belemmeren en deze ertoe te brengen zich in strijd met zijn ware spirituele aard te
gedragen.
Hoewel scientologen stellen dat de onsterfelijke thetan van oorsprong goed is, gaat
Scientology ervan uit dat de mens zijn spirituele identiteit heeft verloren en maar van een
klein gedeelte van het vermogen dat hij van
nature bezit, gebruik maakt. Het is dit verlies
van spirituele identiteit dat de mens
ongelukkig maakt of maakt dat hij irrationeel
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stoffelijk universum vele gestalten kan aannemen.
Scientologen geloven ook dat de thetan,
en dus de mens, van nature goed is. In tegenstelling daarmee volgen de joden en de christenen de leer van het Oude Testament waarin
staat dat de mens twee natuurlijke drijfveren
heeft - een goede en een slechte - die, net als
de veronderstelde strijd tussen God en Satan,
voortdurend met elkaar wedijveren.
Volgens dit joods-christelijke gedachtengoed moet de mens zijn slechte kant de baas
blijven. De joodse theologie stelt dat hij dit
kan doen door te leven naar de zorgvuldig uitgewerkte regels van de thora. Het christendom leert dat hij op zijn minst moet geloven
in de wederopstanding van Christus. In beide
gevallen wordt de belofte van verlossing pas
bij de dood waargemaakt.
Verlossing bij Scientology is heel anders
en veel directer. Net als een aantal oosterse
godsdiensten leert Scientology dat verlossing
bereikt wordt door het vergroten van het spirituele bewustzijn. De volledige verlossing van
de thetan, hetgeen in Scientology “Totale
Vrijheid” wordt genoemd, kan worden bereikt
door deel te nemen aan de godsdienstige
gebruiken van Scientology.
Naarmate het spirituele bewustzijn groeit
door het beoefenen van Scientology, neemt
ook de vaardigheid toe om met absolute zekerheid zelf antwoorden en oplossingen te vinden over levenskwesties, de geest en de
eeuwigheid. Uiteindelijk wordt de mens
bewust van zichzelf als een geest, die
onafhankelijk is van het vleselijke, en dat hij
zal voortbestaan met ongeschonden geheugen
en identiteit.

en kwalijk gedrag vertoont, zelfs als hij in
wezen goed is en in hoge mate ethisch.
Deze “val uit de volmaaktheid” is niet het
werk van Satan of van kwalijke natuurlijke
driften van de mens zoals in de joods-christelijk-islamitische godsdienstopvatting wordt
aangenomen. Scientology stelt daarentegen
dat deze het gevolg is van de eigen ervaringen
van de thetan, hetzij in dit leven of in eerdere
levens. Omdat deze ervaringen zich in de loop
der tijd ophopen, zijn zij er de oorzaak van dat
de thetan verstrikt raakt in het materiële universum.
Met behulp van de godsdienstige technieken van Scientology, die zijn beschreven in
hoofdstuk 3, is de thetan in staat zich uit deze
verstrikking te bevrijden. Dat komt overeen
met het idee van verlossing zoals dat in andere
godsdiensten wordt gevonden.

VERLOSSING
De weg van Scientology naar spirituele
verlossing verschilt van die in de joods-christelijke traditie. Dit is gedeeltelijk te danken
aan Hubbards ontdekking van de onsterfelijkheid van de thetan en zijn gescheidenheid
van verstand en lichaam. Dit brengt
Scientology in veel opzichten dichter bij de
godsdienstige opvattingen van oosterse tradities, met inbegrip van hun voorstellingen van
verlossing.
Joden en christenen geloven dat de ziel
maar eenmaal leeft en (de meeste) christenen
geloven dat na de dood de ziel een wederopstanding ondergaat en als geestelijk wezen in
hemel of hel terechtkomt. Evenals de boeddhisten, de hindoeïsten en zelfs enkele vroege
christenen, geloven scientologen dat de
thetan via zijn regelmatige contacten met het
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Tweede dynamiek

Eerste dynamiek

DE ACHT DYNAMIEKEN

van alle aspecten van het leven. Deze
dynamieken vormen Scientology’s visie op de
kosmos.
De eerste dynamiek is het ZELF. Dit is de
drang naar bestaan en voortbestaan als individu, de drang om een zelfstandig persoon te
zijn en voor zichzelf het hoogste niveau van
voortbestaan te bereiken, en dit zo lang
mogelijk. Dit is wat wordt verstaan onder
volkomen “individualiteit”.
De tweede dynamiek is GEZIN. Dit is de
drang naar bestaan en voortbestaan door zich
voort te planten en kinderen op te voeden. In
deze dynamiek gaat het om creativiteit, het
produceren van dingen voor de toekomst en
het gezin.

Een fundamentele factor, die voortdurend
aanwezig is in de visie van Scientology op het
universum, is dat het voornaamste doel van
alle levensvormen - met inbegrip van de
thetan - is gericht op het eeuwigdurend
voortbestaan. Die drang is zo sterk en alom
aanwezig dat deze bekend staat als het
“dynamische principe van het bestaan”. Dit
begrip is onderverdeeld in acht op zichzelf
staande delen, de “acht dynamieken”, die elk
een aspect van de voortbestaansdynamiek
vormen. De acht dynamieken, die men zich
kan voorstellen als concentrische cirkels,
stellen een groeiende bewustwording voor
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Derde dynamiek

Vierde dynamiek

De derde dynamiek is GROEPEN. Dit is
de drang naar bestaan en voortbestaan in
groepsverband, waarbij de groep een eigen
leven en identiteit vertegenwoordigt. Een
groep kan een club zijn, een stel vrienden, een
gemeenschap, een bedrijf, een land of zelfs een
ras.
De vierde dynamiek is SOORT. Dit is de
drang naar bestaan en voortbestaan als
menselijk soort zolang de mensheid bestaat.
De vijfde dynamiek is LEVENSVORMEN. Dit is de drang naar bestaan en
voortbestaan als levensvorm met behulp van
andere levensvormen, zoals alle zoogdieren,
vogels, insecten, vissen en planten of alles wat
met leven is bezield. Kort gezegd, het is de

poging tot voortbestaan van alle levensvormen. Het is het belang van leven op zich.
De zesde dynamiek is het STOFFELIJK
UNIVERSUM. Dit is de drang naar bestaan
en voortbestaan van het stoffelijk universum,
door het stoffelijk universum zelf en met
behulp van het stoffelijk universum en alle
onderdelen daarvan - materie, energie, ruimte
en tijd.
De zevende dynamiek is GEESTEN. Dit is
de drang naar bestaan en voortbestaan als
spiritueel wezen of de drang naar voortbestaan
van het leven zelf. Alles wat geestelijk is, met
of zonder eigen identiteit, valt onder de
zevende dynamiek. De zevende dynamiek is
de levensbron of theta. Deze staat los van het
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Vijfde dynamiek

Zesde dynamiek

voor veel bewijs aanwezig is. Als iemand hiervan een diagram zou tekenen, zou dat bestaan
uit een driehoek met het Opperwezen in de
ene hoek, het MERT-universum in een
andere, en het theta-universum in de derde
hoek. Uit onderzoeken komt te veel bewijs
naar voren om dit als werkelijkheid te
negeren. Door het veronderstellen van deze
werkelijkheid kan een aantal van de grootste
problemen van de mensheid worden opgelost
...”
Omdat de grondbeginselen van
Scientology alle aspecten van het leven
omvatten, kunnen bepaalde fundamentele

stoffelijk universum en is de bron van het
leven zelf. Theta probeert dus voort te bestaan
als theta.
De achtste dynamiek is de drang naar
bestaan en voortbestaan als ONEINDIGHEID. De achtste dynamiek wordt gewoonlijk
God genoemd, het Opperwezen of de
Schepper, maar wordt correct gedefinieerd als
Oneindigheid. Het omsluit eigenlijk het “Alzijn” van Alles.
L. Ron Hubbard heeft over de samenhang
tussen de zesde, zevende en achtste dynamiek
het volgende geschreven: “Het theta-universum is een veronderstelde werkelijkheid waar-
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Achtste dynamiek

Zevende dynamiek

Dus als een scientoloog zijn bewustzijn,
deelname en verantwoordelijkheid vergroot
door de dynamieken te doorlopen, zal hij
tenslotte terechtkomen bij de achtste
dynamiek, voortbestaan door Oneindigheid of
het Opperwezen. Hubbard zegt hierover: “Pas
nadat de zevende dynamiek volledig is doorlopen, zullen we de ware achtste dynamiek
ontdekken.”

regels waarop de godsdienst berust ook worden toegepast op het verbeteren van alle
andere aspecten van het leven. Bovendien
verklaren deze regels wat zo vaak verwarrend
en verbijsterend is. Door middel van
Scientology kan de mens zich bewust worden
van het feit dat zijn leven en invloed veel
verder reiken dan hijzelf. Hij wordt zich ook
bewust van de noodzaak deel uit te maken van
een veel breder spectrum. Door inzicht te krijgen in de dynamieken en de manier waarop
zij onderling met elkaar in verband staan, vergroot de mens dus zijn voortbestaan op en
deelname aan al deze dynamieken.
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HET OPPERWEZEN

ontwikkelt zich in de loop van de tijd een eigen
voorstelling over de relatie tot het
Opperwezen.
Dit is een noodzakelijke benadering omdat
in Scientology van niemand wordt gevraagd zo
maar iets te geloven. In plaats daarvan wordt
iedereen geacht op geheel persoonlijk niveau
zijn geloof zelf te toetsen. Geloof - of kennis zal voor iemand alleen waarheid bevatten indien hij dit echt bestudeert en tot de slotsom
komt dat het, op grond van zijn eigen bevindingen, waar is. Door de godsdienstige weg van
Scientology te volgen, komt men zo tot een
verhouding met het Opperwezen die volkomen
persoonlijk en individueel van aard is. In dit
opzicht lijkt Scientology in sommige aspecten
op godsdiensten als het unitarisme en andere
geloofsrichtingen die afkerig zijn van dogmatische definities of beschrijvingen van God.

Er bestaan waarschijnlijk evenveel ideeën
over het Opperwezen of uiteindelijke werkelijkheid als er godsdiensten zijn. Het christendom is monotheïstisch - kent één god. Het hindoeïsme is polytheïstisch - kent vele goden. Er
zijn stromingen in het boeddhisme waar men
niet in een Opperwezen, in welke vorm dan
ook, gelooft. Veel godsdienstwetenschappers
vinden dat Scientology in dit opzicht meer lijkt
op westerse godsdiensten, omdat men de
opvatting deelt dat het Opperwezen de heerser
van het universum is.
Volgens Hubbard is een mens die niet in
een Opperwezen gelooft niet echt een mens.
Hij schreef hierover: “Geen enkele beschaving
in de geschiedenis van de wereld, met uitzondering van de ontaarde en uitstervende culturen, ontkent het bestaan van een
Opperwezen. Het is aantoonbaar dat mensen
die geen sterk en duurzaam geloof in een
Opperwezen hebben, minder bekwaam, minder ethisch en minder waardevol zijn voor
zichzelf en de samenleving. (…) Een mens zonder duurzaam geloof is, zoals men duidelijk kan
zien, meer een ding dan een mens.”
Veel godsdiensten zien het Opperwezen (of
dit nu met Jahwe, God, Allah of op andere
wijze wordt aangeduid) als almachtig, alwetend, barmhartig, oordelend, veeleisend, of ze
kennen het Opperwezen nog andere, over het
algemeen menselijke kwaliteiten toe.
Scientology verschilt van deze andere
godsdiensten in zoverre dat geen poging wordt
gedaan de precieze aard of het karakter van
God te omschrijven. In Scientology wordt een
ieder door middel van het beoefenen van de
godsdienst geacht tot zijn eigen, persoonlijke
voorstelling te komen van alle acht
dynamieken, daarbij inbegrepen God.
Naarmate men meer inzicht krijgt in en deelneemt aan de voorafgaande zeven dynamieken,

DE ETHIEK
VAN
SCIENTOLOGY
Scientology deelt de mening van veel godsdiensten dat niemand spiritueel vrij kan zijn of zelfs maar succes kan hebben in het dagelijks
leven - als hij alleen maar is geïnteresseerd in
zichzelf, zijn eerste dynamiek. Vanuit het oogpunt van Scientology zou zo’n persoon zijn
aangeboren spirituele bewustzijn van en verantwoordelijkheid voor de andere zeven
dynamieken hebben verloren.
Naarmate iemand door Scientology zich
meer spiritueel bewust wordt, is het onvermijdelijk dat hij een herleving ervaart van zijn
eigen interesses in en verantwoordelijkheden
voor deze andere aspecten van zijn leven. Dus
als men via Scientology zijn inzichten vergroot, ontwikkelt men gewoonlijk sterkere
gevoelens voor het belang van het gezin en de
noodzaak zich een plaats te verwerven in het
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maatschappelijk leven en deel te nemen aan
activiteiten die ten goede komen aan de gehele
mensheid. In plaats van deze plichten als een
last te ervaren, ziet de scientoloog de verantwoordelijkheden op de acht dynamieken als
een vanzelfsprekende en noodzakelijke
vooruitgang van zijn eigen spirituele groei.
Scientology leert dat men altijd rekening
moet houden met deze dynamieken wanneer
een beslissing moet worden genomen - zelfs in
ogenschijnlijk onbelangrijke dagelijkse zaken.
Eén van de steunpilaren van het Scientologydenken en een regel die Scientology aanmoedigt om als leidraad te hanteren voor individueel gedrag, is dat de “optimale oplossing”
voor een probleem die is welke “de beste
uitwerking heeft op het grootste aantal
dynamieken”.
Deze onderlinge samenhang van de acht
dynamieken vormt de grondslag van de ethiek
van Scientology. Ethisch gedrag wordt in
Scientology gedefinieerd als gedrag dat groei en
deelname aan alle dynamieken maximaal
bevordert. De meest ethische actie is die, welke
het voortbestaan en de groei van alle
dynamieken bevordert, en de minst ethische
actie is die, welke de dynamieken het meest
schaadt. Tussen beide uitersten is een oneindig
aantal nuanceringen. Zo worden goed en
kwaad gedefinieerd en daaruit komt een systeem voort van correct gedrag dat de mens in
staat stelt de kans op het voortbestaan van
zichzelf, zijn gezin, de gemeenschap en de
samenleving in zijn geheel zo groot mogelijk te
maken.
Ethiek speelt een grote rol in het leven van
een scientoloog omdat deze regels het gedrag
bepalen. Op basis van deze maatstaf waarmee
hun gedrag kan worden gemeten, streven de
scientologen naar een eerlijk en ethisch leven,
en naar verbetering van hun levensomstandigheden, niet alleen voor zichzelf maar
voor het hele gezin, de gemeenschap, hun land

en de hele samenleving. Een scientoloog houdt
zich niet aan de regels van zijn godsdienst als
hij alleen aan zijn eigen geestelijke vooruitgang
denkt. De leer van Scientology benadrukt dan
ook telkens weer dat het voor de mens belangrijk is zijn godsdienstige kennis te gebruiken
voor de verbetering van de levensomstandigheden van het gezin, de buren, vrienden en de samenleving als geheel.
Scientology moedigt haar leden aan om de
principes die zij hebben geleerd na te leven en
toe te passen door anderen te helpen een beter
leven te leiden. Volgens de leerstellingen van
Scientology heeft het individu bovendien
evenveel verantwoordelijkheid de gemeenschap te verbeteren als voor zichzelf te zorgen,
want de scientoloog is zich ervan bewust dat
zijn spirituele verlossing daarvan afhangt.
Enkele manieren waarop individuele scientologen trachten de gemeenschap waarin zij leven
te verbeteren, worden beschreven in hoofdstuk
6.

27

De
Scientology kerk

Communicatie

Affiniteit

Realiteit

In Scientology worden de bestanddelen van de term “begrip”- een belangrijk facet van spiritueel welzijn beschouwd als een driehoek die bestaat uit affiniteit (Affinity), realiteit (Reality) en communicatie
(Communication), beter bekend als de ARC-driehoek.

INZICHT IN HET LEVEN

erking en vermogen aan voortbestaan kan
vergroten. Scientology definieert begrip als
een samenstel van drie elementen: affiniteit
(Affinity), realiteit (Reality) en communicatie (Communication). Deze drie onderling
afhankelijke factoren kunnen schematisch
worden voorgesteld als een driehoek en worden uitvoerig beschreven in de geschriften
van Scientology. Elk element correspondeert
met een hoek van de ARC-driehoek.
Het eerste element is affiniteit, ofwel de

Daar het uiteindelijke doel van een
onsterfelijk spiritueel wezen - oneindig
voortbestaan - alleen kan worden bereikt door
zo intensief mogelijk aan het doorlopen van
alle acht dynamieken deel te nemen, rijst de
vraag hoe men dit volbrengt.
Scientology leert dat door een beter begrip
van alle dynamieken, de thetan zijn medew-
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verschillende bestanddelen van communicatie, waardoor iemands vermogen om te
communiceren wordt vergroot.
Naarmate het spirituele bewustzijn van
een persoon toeneemt, stijgt zijn niveau van
affiniteit, realiteit en communicatie eveneens - en daarmee zijn begrip. Scientology
leert dat wanneer een thetan het niveau van
totale affiniteit, realiteit en communicatie
binnen alle acht dynamieken heeft bereikt,
volledig begrip van het leven in zijn totaliteit en volmaakt spiritueel bewustzijn zullen
volgen.
De leerstellingen van Scientology zijn
dus duidelijk gericht op datgene waar het de
mens uiteindelijk om gaat: de relatie van de
mens, als spiritueel wezen, met alle facetten
van het leven en het universum en uiteindelijk zijn verlossing, via een aangegeven
weg, naar de hoogste staat van spiritueel
bestaan. Om de diepgang en het bereik van
de godsdienst volledig naar waarde te kunnen schatten, is het nodig meer inzicht te
krijgen in de belangrijkste en meest unieke
aspecten van Scientology: de gebruiken. Die
zijn het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

mate van genegenheid. Het is de emotionele
staat van het individu, zijn gevoel van liefde
of genegenheid voor iets of iemand. Het
tweede element wordt realiteit genoemd, dat
kan worden gedefinieerd als ‘dat wat blijkt te
zijn’. Realiteit is in feite een soort overeenkomst: als we het erover eens zijn dat iets
echt is, is het echt. Het derde element is
communicatie, het uitwisselen van gedachten. Deze drie benamingen zijn de bouwstenen van de eerder gedefinieerde term begrip.
Zij zijn onderling van elkaar afhankelijk;
wanneer er één uitvalt dan vallen de overige
twee ook uit, en als er één groeit, dan groeien
de andere twee ook.
Van deze drie elementen is communicatie veruit het belangrijkste en een groot
deel van de geschriften van Scientology is
gewijd aan het begrijpen en het toepassen
van communicatie.
Het niveau waarop een individu communiceert is de voornaamste maatstaf voor zijn
spirituele staat. Naarmate iemand meer
teruggetrokken is, in zichzelf gekeerd of
onbereikbaar, kan hij veel problemen in het
leven verwachten. Uit ervaring is gebleken
dat veel van die problemen eenvoudig verholpen kunnen worden met behulp van de
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De godsdienstige
gebruiken van
Scientology
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 persoonlijke 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.

e Scientology godsdienst heeft een
rijke traditie van ceremoniën,
riten en diensten. Toch zijn auditing en training veruit de belangrijkste. 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 feestdagen te vieren, overgangsriten uit te voeren
en andere belangrijke dagen en gebeurtenissen 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.

D
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AUDITING
Een zeer belangrijke godsdienstige praktijk 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 resulteren 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 verlagen.
In de loop van meerdere levens kan hij
het zicht op zijn ware natuur volkomen kwijtraken en, met dat verlies van spiritualiteit
zullen het niveau en de kwaliteit van zijn
deelname aan alle acht dynamieken verminderen.

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.
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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 verhouding tot het hele leven en het Opperwezen.
Nadat die verantwoordelijkheid en het spirituele bewustzijn volledig zijn hersteld, volgt
de totale spirituele vrijheid - de spirituele verlossing 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 spirituele oefening die gebruik maakt van de
theta-MERT-theorie en het idee van de acht
dynamieken, dan wordt duidelijk dat het verhoogde spirituele bewustzijn een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt en
meer betrokkenheid vergt ten opzichte van
het gezin, de groep en alle andere
dynamieken, met inbegrip van het
Opperwezen.

HOE EEN
AUDITINGSESSIE
WORDT
GEHOUDEN
Tijdens auditing stelt de geestelijke of
auditor (letterlijk ‘hij die luistert’) de parochiaan een aantal specifieke vragen die
betrekking hebben op de spirituele problemen 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 vinden. Dit wordt tot stand gebracht door
iemand behulpzaam te zijn bij het onderzoeken 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.

DE ROL VAN
COMMUNICATIE IN
AUDITING
Het geniale dat verantwoordelijk is voor
belangrijke ontdekkingen is vaak het inzicht
de juiste vraag te stellen - een vraag die misschien 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 persoonlijke openbaring door het stellen van
nauwkeurige vragen die zijn gebaseerd op de
Scientology kosmologie. Bij het zoeken naar
zijn antwoord ontdekt de parochiaan intrinsieke waarheden over het leven en over de
onderliggende factoren van het bestaan, die
veel verder reiken dan het stoffelijk universum.
Toch heeft auditing nog een ander aspect
dat veel belangrijker is: de rol van de communicatie 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 maatschappelijke 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 auditingvragen 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 communicatie zoals het wordt uitgevoerd in auditing, 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 werkelijkheid 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 spirituele staat.

EEN HULPMIDDEL
BIJ AUDITING
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 woordsamenstelling van elektrometer, een gekalibreerd apparaat dat wordt gebruikt voor het
meten van zeer lage voltages, en psyche, de
menselijke ziel, geest of verstand.)

DE ELEKTROPSYCHOMETER -
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Bij auditing wordt de E-meter, ofwel de elektropsychometer
gebruikt om iemands geestelijke staat - of verandering daarvan - te meten. Aldus worden auditor en parochiaan
geholpen om onbewuste geestelijke problemen te ontdekken
en aan te pakken.

VAN HET
BESTAAN
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 functioneren 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 spiritueel 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 speciale auditingmethode toegepast, waarbij geen
anderen aanwezig zijn. Men is zijn eigen auditor.
Op deze niveaus worden de hoogste waarheden van het bestaan onderzocht. Het vermogen
om “solo” te auditeren, veronderstelt een
grondige, diepgaande kennis van alle fundamentele 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 voorbereid, maar moeten ook aan hoge ethische
normen beantwoorden.

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.

GODSDIENSTIGE

HOGERE NIVEAUS
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TRAINING IN
SCIENTOLOGY
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 onderzoeken 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 fundamentele 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 universum.
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. Door het bestuderen van deze waarheden vindt iemand het antwoord op alle vragen 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
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 cursussen 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 spiritueel bewust worden, zetten zij dit bewustzijn
om in het helpen van anderen. Door zijn training 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 theorie 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 belangrijk is grote vaardigheid in het auditeren te
krijgen.

HOE SCIENTOLOGY TRAINING
WORDT GELEID
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 aftekenbladen, bijgestaan door een “cursus supervisor”.
Deze geeft geen les, en geeft ook geen eigen
mening over de geschriften. Zulke interpretaties zouden onbedoeld toch afwijkingen van
het origineel ten gevolg hebben. In plaats daarvan helpt de cursus supervisor de student met
het toepassen van de beginselen die zijn

Geestelijken van Scientology leiden veel van dezelfde ceremoniën
en erediensten als dominees, rabbi’s en priesters in andere godsdiensten. Scientology huwelijksceremoniën, vergelijkbaar met die in
andere religies, putten uit de Scientology geschriften zodat de verbintenis een verhoogde spirituele betekenis krijgt.
ontwikkeld door L. Ron Hubbard, zodat hij
misverstanden kan oplossen en de betekenis
rechtstreeks uit de geschriften kan halen.

CEREMONIËN
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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 toepassing daarvan in het dagelijks leven. Een typische 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 gepresenteerd 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-scientologen, 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 pasgeborenen (vergelijkbaar met de doop in de
christelijke kerk) met hun eigen formele ceremoniën 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 geloofsstandpunt van hen die deelnemen aan de ceremonie.
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.

VAN DE
SCIENTOLOGY KERK
Geestelijken van Scientology leiden veel
van dezelfde soorten ceremoniën en erediensten als dominees, rabbi’s en priesters in andere
godsdiensten. Elke zondag houdt de kapelaan
of een andere geestelijke een dienst voor de

NAAMGEVINGSCEREMONIËN
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Hoewel de naamgevingsceremonie van
gebruikelijk en normaliter wisselen bruid en
Scientology voor pasgeboren kinderen
bruidegom ringen uit.
vergelijkbaar is met de doop, wordt uitTer verhoging van de spirituele betekenis
drukking gegeven aan de Scientology overputten Scientology huwelijksceremoniën
tuiging dat de baby een spiritueel wezen is dat
echter ook uit de geschriften. Zo herinnert de
eerder heeft geleefd en weer zal
geestelijke tijdens een bepaalde
leven. De geestelijke stelt het
traditionele ceremonie alle
kind voor aan de ouders en peeaanwezigen aan de betekenis
touders, vertelt het kind welke
van de ARC-driehoek. De
naam het heeft gekregen en vergeestelijke nodigt de bruid en
Er is geen enkel
welkomt het in de groep.
bruidegom uit zich een ARCOuders en peetouders worden
driehoek voor te stellen, die
onderdeel van het
eraan herinnerd dat hun verantleven dat niet door zich bevindt in de cirkel van de
woordelijkheden inhouden:
trouwringen die ze op het punt
Scientology training staan aan elkaar te geven. Hij
dat zij [het kind]
wordt bestreken elke kans moeten geven
zegt dan: “Ik zou willen dat julde regels te begrijpen
lie elkaar beloven dat je nooit
vanaf het
volgens welke we dit spel spelen
zult gaan slapen als de driehoek
ogenschijnlijk
dat Leven wordt genoemd,
is gebroken. Repareer elke
onbelangrijke tot
en dat verder alle aanwezigen
breuk in de werkelijkheid van
aan de hoogste
[het kind]
je liefde door te commudaar naar toe zullen begeleiden
waarheden van het niceren”.
en [aan hem/haar] het inzicht
bestaan.
zullen overdragen dat zij
op dit levenspad
al hebben verworven.
Toch mogen we dit nooit vergeten:
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.

BEGRAFENISDIENSTEN
Evenzo wordt in de begrafenisdienst van
Scientology duidelijk te kennen gegeven dat
de overledene, als een spiritueel wezen, doorgaat 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).

HUWELIJKEN
Scientology
kent
verschillende
huwelijksceremoniën met uiteenlopende
graden van formaliteit. In zijn algemeenheid
zijn de diensten vertrouwd in vorm en uitvoering: een geestelijke gaat voor, beschrijft de
verantwoordelijkheden binnen het verbond
dat wordt gesloten en vraagt bruid en bruidegom hun liefde voor elkaar in het openbaar te
bevestigen en elkaar voortdurend te eren en
trouw te blijven. Traditionele bruidskleding is
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niek voor het oplossen van huwelijksproblemen 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 moderne leven.

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.

KAPELAANSDIENSTEN
Geestelijken van Scientology hebben altijd 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 congregatie of iemand in hun gemeenschap die misschien 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-

DE DRAAGWIJDTE VAN DE
GEBRUIKEN
Scientology dringt door tot op alle terreinen 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 vermogen, kennis van het Opperwezen en het uiteindelijke 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.
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Geschriften
en symbolen
van de Scientology
godsdienst
■

De geschriften van de Scientology godsdienst bestaan uit de geschreven en gesproken woorden van L. Ron Hubbard over de onderwerpen Dianetics en Scientology. De geschriften bevatten meer dan een half miljoen pagina’s tekst, meer dan 3.000 op band opgenomen lezingen en
ongeveer 100 films.

Daarom wordt elke poging de geschriften
te veranderen of verkeerd uit te leggen
beschouwd als een bijzonder ernstige
inbreuk op de kerkelijke ethiek.
Als garantie van de zuiverheid en juistheid van de geschriften, is in nagenoeg
alle landen het auteursrecht geregistreerd
van alle daar gepubliceerde werken die het
eigendom zijn van de kerk ten behoeve

eze geschriften vormen de
enige bron van de leer van de
Scientology godsdienst. Eén
van de uitgangspunten van de
godsdienst is dat de mens alleen door precies de aangegeven weg te volgen tot
geestelijke verlossing kan komen. Dit idee
van rechtzinnigheid in godsdienstige
gebruiken is fundamenteel in Scientology.

D
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van de godsdienst. Deze registraties staan
er garant voor dat de geschriften niet met
onoprechte of schadelijke bedoelingen
kunnen worden gewijzigd, vervormd of uit
hun verband kunnen worden gerukt.

EEN OVERZICHT VAN DE
GESCHRIFTEN
Het is de thetan alleen mogelijk zich
te bevrijden uit de ketenen van het
materiële universum doordat de fundamentele wetmatigheden die de verhouding tussen theta en MERT
bepalen, zijn blootgelegd. Deze wetten,
die werden ontdekt door L. Ron
Hubbard en alle worden uiteengezet in
zijn boeken en lezingen, vormen een
uiterst belangrijk onderdeel van de
geschriften en worden gebruikt bij
auditing om iemand in staat te stellen
de waarheid te ontdekken over zijn
eigen spirituele natuur en zijn verhouding tot het fysieke universum. Het is dit
inzicht in de waarheid dat de ultieme
vrijheid mogelijk maakt.
Hieronder volgt enige informatie
over enkele van de belangrijkste
geschriften.

BOEKEN
Gewoonlijk worden één of meer
heilige teksten in verband gebracht met
de wereldgodsdiensten. Terwijl andere
godsdiensten sterk de nadruk leggen op
geloof of vertrouwen - punten die doorgaans in één of een gering aantal boeken
zijn vermeld - is de nadruk die
Scientology legt op precieze naleving
van de leer, zowel in erediensten als in
het leven, de aanleiding tot een
betrekkelijk uitgebreide reeks boeken en
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De godsdienstige werken van L. Ron Hubbard bevatten de geschriften van de Scientology godsdienst en vormen de grondslag waarop de kerk is
gebouwd. Ze bestaan uit lezingen, geschreven woorden en films in 30 talen met een totaal van 35 miljoen woorden.
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universum en de rol van de mens
andere verkrijgbare publicaties.
De vele boeken van L. Ron Hubbard daarin. Deze tekst is het resultaat van
over de verschillende aspecten van een studie over hoe de menselijke geest
Scientology en zijn onderzoek naar de kan worden bevrijd van de schadelijke
menselijke geest dienen als teksten effecten van materie, energie, ruimte en
voor auditors en voor scientologen in tijd en bevat een volledige beschrijving
van de theta-MERT theorie, één van de
het algemeen. Deze bestaan uit:
• Scientology, de grondbeginselen van kernpunten van de Scientology leer.
het denken - waarin veel elementaire Via de methoden die in dit boek worden beschreven, wordt men
stelregels
van
de
zich volledig bewust van de
Scientology godsdienst worvrijwel
oneindige
den geïntroduceerd. Het
mogelijkheden van de geest.
beschrijft de aard van de
• The Creation of Human
thetan en de fundamentele
Ability bevat zowel belanwetten van theta waaraan
godsdienstige
veel grondbeginselen van
Deze elementaire grijke
gedragsregels van ScienScientology ontspruiten,
stelregels schetsen tology als teksten van een
zoals de dynamieken, de
hoe het leven in
aantal preken van L. Ron
grondslagen van affiniteit,
realiteit en communicatie, elkaar zit en geven Hubbard. Deze hebben
op de oorsprong
en de drie delen waaruit de
een beter begrip van betrekking
van Scientology, via de
mens bestaat, te weten
thetan,
verstand
en onze ware identiteit vroegst opgetekende formuleringen
van
oosterse
lichaam.
als spiritueel
wijsheid in de Veda, via de
Deze elementaire stelwezen.
Tao, het boeddhisme en de
regels schetsen hoe en
joods-christelijke traditie
waarom het leven werkt en
tot aan de werken van westgeven een beter begrip van
erse zoekers naar de
onze ware identiteit als spirwaarheid.
itueel wezen.
Dit boek bevat ook enkele
• Scientology 8-80 is een
fundamentele procedures
werk dat zich richt op de
ontdekking en toename van de energie voor het auditeren die een onderdeel
van de thetan. Een thetan gebruikt vormen van de Scientology weg naar
energie in een poging orde te scheppen geestelijke vrijheid.
• Scientology, een nieuwe kijk op het
in de chaos van het MERT-universum.
Wanneer een spiritueel wezen zijn leven bestaat uit een serie opstellen over
energie misbruikt, kan hij verstrikt de fundamentele stelregels en denkraken in zijn eigen zonden en daardoor beelden waarop Scientology is gebahet slachtoffer worden van het mater- seerd en praktische technieken die kuniële universum. De ‘8-8’ staat voor nen worden toegepast om het leven te
‘oneindigheid-oneindigheid’ (het ge- verbeteren.
Hierin worden antwoorden gegeven
kantelde Griekse symbool omega), de
op problemen waarmee filosofen en
‘0’ voor theta.
• Scientology 8-8008 geeft eerst een geestelijken eeuwenlang hebben geuiteenzetting van de ‘Factoren’ die worsteld, waaronder antwoord op de
inzicht verschaffen over hoe leven is vraag hoe schadelijk gedrag kan worden
begonnen, over de schepping van het veranderd, wat de verhouding is tussen
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lijk universum op de thetan meet door
een maat aan te geven voor het ARCniveau dat aanwezig is in elk individu.
Het potentieel aan voortbestaan van
de levenskracht kan worden bepaald
door zijn positie op de emotionele
toonschaal te meten. Dat potentieel
kan worden vermeerderd door de
thetan naar hogere ARC-niveaus te
brengen, waardoor zijn controle over
het stoffelijk universum wordt hersteld.
• Advanced Procedures and Axioms,
waarin axioma’s worden beschreven
die structuur geven aan de kennis van
het spirituele zelf van de mens en de
verhouding tussen de geest en het stoffelijk universum. Deze axioma’s bevatten de fundamentele stelregels die van
invloed zijn op het verstand en het
leven en ze beschrijven hoe de kracht
van de gedachten en beslissingen van
een thetan het bestaan vorm geven.
Deze tekst geeft richtlijnen die
het individu opnieuw meester laat
worden over zijn vermogen tot zelfbeschikking.
• Dianetics ’55! is het toonaangevende geschrift over communicatie
en bevat een uitvoerige bespreking
van het belang ervan voor het bevrijden van de menselijke geest. In deze
tekst worden de algemene wetten
beschreven die ten grondslag liggen
aan communicatie en toepassingen
van deze wetten op het auditeren.
Verder worden de vaardigheden van
de thetan diepgaand onderzocht,
alsmede de bestanddelen van vrijheid
en verleiding. Het laatste hoofdstuk
gaat over ‘exteriorisatie’, de staat
waarin de geest buiten het lichaam
bestaat en geheel los staat van het
materiële universum.

kennis en gezond verstand, wat de
richtlijnen zijn voor gelukkig leven,
wat de precieze structuur van mislukking is en hoe met kinderen om te
gaan, zodat ze opgroeien tot intelligente
en gelukkige mensen. Het bevat ook
een beschrijving van wat ware
grootheid betekent.
Hubbards boeken over Dianetics
maken eveneens deel uit van de
geschriften. Waarschijnlijk het meest
bekende werk uit de Scientology
geschriften is het boek Dianetics, de
nieuwe wetenschap over geestelijke
gezondheid, dat voor het eerst werd
gepubliceerd in 1950. Hoewel dit boek
uitkwam alvorens de volledige kennis
van de geest - waardoor het religieuze
karakter van Scientology zo duidelijk
is - in kaart was gebracht, bevat het
een belangrijk deel van Hubbards
speurwerk naar de waarheid van de
spiritualiteit van de mens. Het boek is
nog steeds de kern van de fundamentele stelregels die ten grondslag
liggen aan Dianetics en Scientology.
Scientologen noemen het Dianetics
boek “Boek Eén” en herdenken over
de hele wereld jaarlijks op 9 mei de
uitgave van het boek.
• Science of Survival introduceert
de opvatting dat het leven belemmeringen ondervindt als het in contact
is met het stoffelijk universum. Deze
gedachte ontwikkelde zich verder in
het idee dat de thetan los staat van het
materiële universum. Hoe meer de levenskracht ervan uitgaat dat hij beïnvloed wordt door het stoffelijk universum en daaraan dus volledig
ondergeschikt is, hoe zwaarder de
gebreken van het reactieve verstand
hem belasten en zijn ARC-niveau aantasten.
Deze tekst bevat een complete
beschrijving van de emotionele toonschaal, die de invloed van het stoffe-
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delen van de wereld. Het grootste
gedeelte van de geschriften is in deze
lezingen opgenomen.
De meest uitgebreide categorie
lezingen van Hubbard zijn de Saint
Hill Special Briefing Course Lectures,
die hij hield voor scientologen uit de
hele wereld die tussen 1961 en 1966
bijeenkwamen in Saint Hill in
Engeland. Deze 447 lezingen vormen
de meest uitvoerige serie lezingen die
ooit zijn gegeven over de filosofie en
beoefening van Scientology.
In die tijd begon Hubbard ook met
het systematiseren van de meest
gevorderde niveaus van Scientology.
Het resultaat hiervan was een
overzicht van de nauwkeurige en onbetwistbare weg waarlangs men de staat
van “clear” en “OT” (Operating
Thetan) kan bereiken en het aangeven
van de juiste weg die iedere scientoloog, die naar waarlijke spirituele vrijheid zoekt, heden ten dage volgt.
Een andere belangrijke serie lezingen is de Philadelphia Doctorate
Course. Dit is de meest uitvoerige
uiteenzetting over de verhouding
tussen de geest en het stoffelijk universum en waartoe de geest in staat is. In
deze lezingen worden antwoorden
gezocht en gevonden op vragen over de
grondslagen van ons bestaan, daarbij
inbegrepen de ware aard van de werkelijkheid, de samenstelling, opbouw,
instandhouding en de afbraak van het
universum.
Door toepassing van de spirituele
waarheden die deze lezingen bevatten,
kan het individu zich losmaken van de
oorzaken die hem in MERT verstrikken, uit het stoffelijk universum stappen en geheel en al een bestaan als
geestelijk wezen aanvangen, onafhankelijk van materiële verleidingen.
De verleidingen van het MERTuniversum zijn ook het onderwerp van
een serie lezingen op band die bekend
staat als ‘Exteriorization and the
Phenomena of Space’ en waarin wordt

Terwijl hij nieuwe ontdekkingen
deed en vorderingen maakte, publiceerde Hubbard ook werken van
uiteenlopende omvang over andere
aspecten van godsdienstbeoefening.
Het doel hiervan was de scientologen
op de hoogte te houden van nieuwe
doorbraken en de auditors te garanderen dat ze de meest recente gegevens
en nieuwste hulpverleningstechnieken
konden gebruiken zodra ze bekend werden. Eveneens verschenen er publicaties over het bestuur van de kerkelijke organisaties. Deze zijn verzameld
in naslagwerken en in speciaal cursusmateriaal voor de opleiding van auditors en kerkbestuurders en zijn voor
iedereen beschikbaar.
Er zijn nog talloze andere boeken en
pamfletten van Hubbard die voor de
godsdienst van even grote betekenis
zijn. Ze zijn voor iedereen beschikbaar
bij alle kerken en missies van
Scientology. Vele ervan zijn ook
beschikbaar via openbare bibliotheken
en de boekhandel. (Appendix 10 bevat
een complete lijst van deze werken).

LEZINGEN OP
GELUIDSBAND
Hubbards ontdekking van de ware
natuur van de mens als een onsterfelijk
spiritueel wezen met bijna oneindige
vermogens, meer nog dan de mechanismen van het materiële universum,
opende nieuwe en onverwachte horizonten. Gedurende de meer dan 50 jaar
waarin hij de menselijke geest
bestudeerde, gaf Hubbard ongeveer
drieduizend lezingen voor scientologen
en het grote publiek in verschillende
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beschreven hoe een thetan die voort- worden toegepast om die problemen op
durend belaagd wordt door het stoffe- te lossen. Deze films zijn bedoeld voor
lijk universum, niet meer in staat is leden van de Scientology kerk en
energie uit te stralen en daardoor als anderen die meer over de godsdienst
een dode ster in elkaar klapt. Zo wordt willen weten. Tot nu toe zijn meer dan
hij het slachtoffer van het materiële dertig van de door Hubbard geschreven
universum. De lezingen
films geproduceerd en
geven aan hoe dit proces kan
beschikbaar gesteld aan sciworden omgekeerd waardoor Om de geschriften entologen. Een aantal van
het vermogen van een thetan
films, waarin de basisvan Scientology deze
om uit te stralen en ruimte te
principes van de godsdienst
op zo breed
scheppen kan worden herworden uiteengezet en die de
steld.
mogelijke schaal toeschouwer vertrouwd maIn de Phoenix Lectures
ken met het onderwerp
te verspreiden,
zijn de godsdienstige en
Scientology, is voor een
filosofische grondvesten van heeft de kerk twee algemeen publiek beschikde Scientology godsdienst in
uitgeverijen, een baar.
kaart gebracht, die zo ver
terug reiken als de oeroude filmstudio en een
Vedische
geschriften. audioproductieHubbard toont daarin ook bedrijf opgericht.
VERSPREIDING EN
aan hoe Scientology op doelINSTANDHOUDING
matige wijze zowel de
VAN DE
methodologie
als
het
“haastige ongeduld” van de westerse
GESCHRIFTEN
technologie heeft gecombineerd met de
wijsheid van het oosten.
Om de geschriften van Scientology
In deze lezingen ging Hubbard in op zo breed mogelijk te verspreiden, heeft
de vier elementaire opvattingen van de kerk twee uitgeverijen, een filmstuhet bestaan of de werkelijkheid en dio en een audioproductiebedrijf
beschreef hij de methoden die door een opgericht. Andere medewerkers van de
thetan worden toegepast om elke kerk zijn betrokken bij het beschikbaar
gewenste werkelijkheid tot stand te maken van de geschriften van
brengen.
Scientology. Zij verwerken bestaande
In de Scientology kerken is nog een werken tot publicaties voor bepaalde
groot aantal andere openbare lezingen doeleinden. Dan zijn er nog de verbeschikbaar.
talers, die ervoor zorgen dat de
geschriften in meer dan dertig talen
worden vertaald.
De Scientology kerk is momenteel
FILMS
ook op uitgebreide schaal bezig de
geschriften voor de eeuwigheid in stand
Hubbard heeft ook een aantal draai- te houden. Daartoe is een speciale
boeken voor films geschreven, met als kwaliteit papier ontwikkeld die
doel de geestelijken van Scientology archivering voor zeer lange tijd
verschillende auditingtechnieken te mogelijk maakt; ook het zetsel wordt op
leren. Hij heeft andere draaiboeken roestvrij stalen platen bewaard. De op
geschreven over sociale en persoonlijke band opgenomen lezingen worden op
problemen en over de manier waarop speciale, lang houdbare compact discs
de principes van Scientology kunnen gezet en een reserve-kopie op speciaal
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voor dit doel ontworpen langspeelplaten. Bovendien worden alle lezingen
uitgeschreven en wordt de tekst vastgelegd op hetzelfde kwaliteitspapier als
de boeken. Gecombineerd met de modernste opslagtechnieken die de kerk
heeft ontwikkeld, geeft dit de zekerheid
dat de geschriften voor vele millennia
zullen worden behouden.

Om de zoektocht naar de spirituele vrijheid
van de mens en de juiste uitoefening van de
godsdienst te symboliseren, gebruiken de
Scientology kerken een aantal symbolen die
verschillende aspecten en begrippen van de
Scientology godsdienst voorstellen. Het
Scientology kruis symboliseert de acht
dynamieken en de overwinning van de geest.
De ARC-driehoek symboliseert het verband
tussen affiniteit, realiteit en communicatie. In
de ‘S’ en de dubbele driehoek staat de ‘S’
voor Scientology, de bovenste driehoek wordt
de KRC-driehoek genoemd: de ‘K’ voor
knowledge (kennis), de ‘R’ voor responsibility
(verantwoordelijkheid) en de ‘C’ voor control
(controle). De onderste driehoek is de ARCdriehoek. Het Dianetics symbool is een
driehoek verdeeld in vier vlakken die groei en
leven voorstellen op de eerste vier
dynamieken. Het symbool ‘OT’ vertegenwoordigt de Operating Thetan - een wezen dat
in staat is om bevrijd van de beperkingen van
het materiële universum te functioneren.
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SYMBOLEN VAN DE
GODSDIENST
Door het instandhouden en verspreiden van de geschriften verzekert
de Scientology kerk zich ervan dat de
godsdienst op brede schaal kan worden
uitgeoefend en wel precies volgens de
regels die door Hubbard zijn vastgelegd.
Om de zoektocht naar de spirituele vrijheid van de mens en de juiste uitoefening van de godsdienst te symboliseren, gebruiken de Scientology kerken
een aantal symbolen die verschillende
aspecten en begrippen van de
Scientology godsdienst voorstellen.
De termen ‘Dianetics’, ‘Scientology’
en andere begrippen en symbolen die
verband houden met de godsdienst, zijn
over de hele wereld wettig gedeponeerd
als handelsmerken. Elke Scientology
kerk en missie sluit een overeenkomst
met de moederkerk en krijgt daarmee
toestemming deze symbolen te gebruiken, vooropgesteld dat men zich
precies aan de geschriften houdt.
Zo kunnen de deelnemers aan de
erediensten waar een symbool van de
Scientology godsdienst zichtbaar is, er
zeker van zijn dat de diensten precies
worden gegeven volgens de richtlijnen
uit de geschriften van Scientology.
Daardoor weten zij zeker dat zij zich op
de ware weg naar geestelijke vrijheid
bevinden.

HET SCIENTOLOGY KRUIS
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als “fleur de lis” of ‘Bloemenkruis’. Dit
Het kruis, een symbool dat al symboliseert het tot volle bloei komen
duizenden jaren voor het christendom van de mens.
bestond en waarvan verschillende versies werden gebruikt door verschillende
volken uit de oudheid zoals de
Feniciërs, de Hindoes, de Navajo’s en
DE ARC-DRIEHOEK
de Azteken, is van een speciaal ontwerp
en heeft een bijzondere betekenis in de
ARC is één van de cenScientology godsdienst.
trale begrippen in het godsdiDe Scientology godsdienst
enstig
denken
van
verdeelt de levenskracht van
Scientology. Hierdoor realide thetan in acht delen, die
seren scientologen zich dat
De horizontale zij, als deel van hun weg naar
dynamieken worden genoemd.
Daarom heeft het Scientology
balk stelt het
geestelijke verlossing, moekruis naast de vier armen van materiële univer- ten streven naar voorthet kruis ook vier stralen, die
durende verbetering van hun
diagonaal uit het midden sum voor, de ver- ARC in alle opzichten van
komen. Samen symboliseren
ticale balk de
hun leven.
de armen en stralen de acht
ARC wordt voorgesteld
geest. Op deze
dynamieken.
als een driehoek met op ieder
De meest elementaire gods- manier wordt de hoekpunt één van de drie
dienstige betekenis van het geest gezien als een onderdelen affiniteit, realiteit
Scientology kruis is die van de fenomeen dat zich en communicatie. Dit symgeest en de moeilijkheden die
bool wordt daarom vaak gehij ondervindt bij het door- verheft en uitein- bruikt om begrip en positieve
lopen van het materiële uni- delijk het stoffe- emotie aan te geven.
versum. De horizontale balk
lijk universum
stelt het materiële universum
zal overstijgen
voor, de verticale balk de geest.
Op deze manier wordt de geest waarna verlossHET SCIENTOLOGY
gezien als een fenomeen dat
ing bereikt zal
SYMBOOL
zich verheft en uiteindelijk het
worden.
stoffelijk universum zal overHet Scientology symbool
stijgen waarna verlossing
bestaat uit de ‘S’ voor
bereikt zal worden.
Scientology
en
twee
Het kruis symboliseert
driehoeken.
ook nog andere boodschappen. De vier
De onderste driehoek is de hierarmen wijzen naar de vier voornaamste boven beschreven ARC-driehoek, de
punten van het kompas. Daarmee bovenste driehoek wordt de KRCwordt afgebeeld dat geestelijke ontwik- driehoek genoemd: de ‘K’ voor knowlkeling in alle richtingen gaat en alles in edge (kennis), de ‘R’ voor responsibility
het leven omvat. De horizontale en ver- (verantwoordelijkheid) en de ‘C’ voor
ticale armen eindigen in het algemeen control (controle). Net als bij ARC
bekende heraldische symbool voor werken deze drie elementen samen.
bladeren en bloemen dat bekend staat Toename van verantwoordelijkheidsgevoel
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Scientology op een oplopende weg die
uiteindelijk uitkomt bij geestelijke vrijheid en verlossing.

zal leiden naar kennistoename, met als
resultaat een groeiend vermogen tot
controle. Door elk punt van de KRCdriehoek te verhogen, krijgt men greep
op alle aspecten van het leven.
Het Scientology symbool toont dus
aan dat de mens, door deel uit te maken
van de Scientology godsdienst, zijn
ARC of begrip van het leven voortdurend kan vergroten, evenals zijn
gevoel voor verantwoordelijkheid, levensinzicht en het vermogen om zijn
leven onder controle te krijgen.
Daarom bevindt men zich door

HET SYMBOOL VAN
DIANETICS
Het vroegste symbool in de geschiedenis van Scientology is het Dianetics symbool. Dit symbool bestaat uit een driehoek
die is verdeeld in vier groen gekleurde
vlakken, die elk één van de eerste vier
dynamieken (zelf, gezin, groepen, soort)
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DE BRUG
NAAR TOTALE VRIJHEID
SCIENTOLOGY CLASSIFICATIE-, GRADATIE- EN BEWUSTZIJNSKAART VAN NIVEAUS EN CERTIFICATEN
TRAINING
Classe de l’Auditeur

Les services d’entraînement
supplémentaires suivants peuvent être effectués à différents
points sur Le Pont (The Bridge ).
M.D.

Cours de Spécialiste Technique
Ces cours d'entraînement d'auditeur contiennent des découvertes
qui ont abouti à des rundowns particuliers et au développement
de compétences techniques spécifiques et ils contiennent la technologie qui s'y rapporte. Ce sont des éléments vitaux pour progresser à cent pour cent sur Le Pont. Ces cours ne font pas partie
de l'Académie. Ce sont des cours séparés que tout diplômé de
l'Académie peut faire afin de parfaire son entraînement et de
posséder la technologie dont il a besoin pour résoudre des manifestations de cas particulières, pour ainsi permettre le progrès de
son préclair ou de son partenaire de co-audition sur Le Pont.
Tous ces rundowns sont compris dans le Cours d'Instruction
Spéciale de Saint Hill, mais ces cours permettent à un auditeur
d'acquérir la technologie d'un rundown spécifique dans son org.
Cours d'Auditeur du Rundown de la Certitude
de l'État de Clair
Cours d'Auditeur de Super Puissance*
Cours d'Auditeur du Rundown sur la Personne Fixée*
Cours d'Auditeur du Rundown de la Connaissance*
Cours d'Auditeur du Rundown pour une Nouvelle Vitalité*
Cours d'Auditeur d'Assessement pour la Mise en Ordre
des Dynamiques*
Cours d'Auditeur du Rundown pour Craquer les Cas*
Cours d'Auditeur du Rundown de l'Int par Dynamiques*
Cours d’Auditeur du Rundown de l’Avoir*
Cours Hubbard de Clarificateur Professionnel de Mots
Cours Hubbard d'Auditeur du Rundown du Bonheur
Cours Hubbard de Vérificateur de Sécurité Supérieur
Cours Hubbard d'Auditeur du Rundown des Faux Buts
Cours d'Auditeur pour PTS/SP
Cours d'Auditeur en Conseil Conjugal de Scientologie
Cours d'Auditeur du Rundown sur l'Asthme ou les Allergies
Cours d'Auditeur du Rundown Sud-africain
Cours d'Auditeur du Rundown pour l'Accélération de
l'Étudiant
Cours d'Auditeur du Rundown d'Information Vitale
Cours d'Auditeur du Rundown sur l'Introspection
Cours d'Auditeur pour Remédier à la Peur des Gens
Cours d'Auditeur de Réparation suite à la Pratique de « EST »
Cours d'Auditeur de Réparation des Traitements Psychiatriques
Cours d'Auditeur pour la Détection et la Résolution de PDH
Cours d'Auditeur du Rundown de Scientologie sur les Drogues
Produit : quelqu’un qui est capable de donner le rundown ou
l’action ou d’appliquer les données qui sont enseignées afin
d’obtenir le résultat attendu.

Certificat

Classe XII

Conditions
Préalables
Classe XII
(Provisoire)

Une audition
Classe XII sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe XII
qui audite sans erreurs

Classe XII

Cours Hubbard
d’Auditeur
Classe XII

Classe XI
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L12,
Rundown de Flag des
Cadres OT

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L12, Rundown de Flag des
Cadres OT

Classe XI

Classe XI
(Sceau d’Or)

Internat
Classe XI

Classe XI
(Provisoire)

Une audition
Classe XI sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe XI
qui audite sans erreurs

Auditeur

Classe XI

Auditeur Hubbard
Classe XI
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Cours Hubbard
d’Auditeur Classe XI

Classe X
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L11
et de L11 Amplifiée,
Rundown de la
Nouvelle Vie

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L11 et L11 Amplifiée,
Rundown de la Nouvelle Vie

Classe X

Classe X
(Sceau d’Or)

Internat
Classe X

Classe X
(Provisoire)

Une audition
Classe X sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe X
qui audite sans erreurs

Auditeur Hubbard
Classe X
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Cours Hubbard
d’Auditeur Classe X

OT III
Classe VIII (Validé)
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L10

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L10

HACS
(Sceau d’Or)

Internat
Classe IX

HACS
(Provisoire)

Une audition
Classe IX sans erreurs

Flag
uniquement

Auditeur Classe IX qui
audite sans erreurs

Les matériaux du
Nouvel OT V,
« Le Second Mur
de Feu » (Confidentiel)

Flag
uniquement

Aptitude à auditer les autres
sur le Nouvel OT V, NOTs.
AuditéM.D.(Audited NOTsM.D.)

(Validé)

(Validé)

Auditeur

Classe X
Classe IX
(Validé)

Auditeur

Classe IX

Spécialiste Hubbard des Cours de Spécialiste
Cours Avancés (HACS, Hubbard des Cours
provisoire jusqu’à termi- Avancés
naison de l’Internat)

Classe VIII

Classe VIII
(Sceau d’Or)

(Validé)

Classe VIII

Internat
Classe VIII

Spécialiste Hubbard de Cours Hubbard
la Technologie Standard d’Auditeur
Classe VIII
(Provisoire jusqu’à
terminaison
de l’Internat)

Autres actions techniques

Auditeur

Classe VII
Classe VI
(Validé)

Rundown Primaire
Produit : un superlettré, quelqu’un qui a l’aptitude à
pouvoir aisément et rapidement prendre les données qui se
trouvent sur une page et qui est capable de les mettre
aussitôt en pratique.
Conditions Préalables : Méthode UnM.D. de Clarification de Mots.
Effectué dans les églises de Scientologie.

M.D.

Auditeur

M.D.

Effectué dans les églises de Scientologie.

Classe VI

Cours Hubbard de La Clé de
la Vie (Key to Life )
M.D.

M.D.

Produit : un scientologue en communication car il peut
s’exprimer clairement et facilement, que ce soit oralement ou
par écrit, et qui peut pleinement comprendre la communication
qu’il reçoit d’autres personnes.
Conditions préalables : avoir remédié aux problèmes de drogues
(le Superviseur des cas détermine si cette étape est nécessaire).

Effectué dans les églises de Scientologie.

Cours de chapeautage pour OT

M.D.

Ces cours sont basés sur des séries de conférences de Ron et ils
chapeautent une personne en tant que Thétan Opérant.
Le Cours sur la Route vers l'Infini*
Le Cours sur les Secrets de l'Univers MEST*
Le Cours sur la Piste Totale*
Le Cours sur la Piste de Temps de Théta*
Le Cours sur la Perception de la Vérité*
Le Cours du Congrès sur l'Aptitude*
Le Cours sur les Conférences de Phoenix*
Le Cours sur la Puissance de la Simplicité*
Le Cours sur l'Anatomie de la Cause*
Le Cours sur la Création de l'Aptitude Humaine*
Le Cours sur les Univers et la Guerre entre Théta et MEST*
Le Cours sur la Solution au Piège*
Le Cours du Congrès sur la Condition de l'Homme*
Le Cours sur l'Extériorisation et le Phénomène d'Espace †
Le Cours de la Série sur le Doctorat pour OT †
Le Cours sur les Talents d'un Être Théta*
Produit : quelqu'un qui comprend et qui peut appliquer les
données enseignées.
Condition Préalable : le Chapeau de l'Étudiant
† OT III est une condition préalable supplémentaire.
* Disponible uniquement à l'Organisation de Service de Flag sur
le Bateau.

Cours d'entraînement de troisième
et quatrième dynamique
Ces cours sur la technologie de Scientologie de troisième et quatrième dynamique contiennent les lois de la survie essentielles
aussi bien pour un groupe que pour l'humanité toute entière.
Cours d'Organisation pour Cadre
Cours d'Instruction de Flag pour Cadre*
Cours Hubbard Élémentaire d'Évaluateur sur la Série
des Données
Cours Hubbard d'Évaluateur pour Cadre sur la Série
des Données*
Produit : quelqu’un qui peut appliquer avec compétence les
données qu’il a étudiées afin d’engendrer l’expansion de son
groupe ou de son activité.
Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de contrôle du cours pour chaque cours.
Effectués dans les églises de Scientologie.
* Uniquement disponible à Flag.

Entraînement de Superviseur
des cas
Des cours de C/S (et internats de C/S) existent pour les
niveaux de Classe IV, Classe V, Classe V Diplômé, Classe VA
Diplômé, et pour chaque niveau d’entraînement professionnel
d’auditeur au-dessus de ces niveaux. Il y a aussi un Cours de
C/S pour les niveaux d’audition en Solo de R6EW à OT III.
De surcroît, il existe un cours de C/S spécialisé pour le
Rundown de Purification, le Rundown du Bonheur, le
Rundown de la Certitude de l’État de Clair, le Rundown des
Faux Buts, la Super Puissance, le Rundown de Remise à l’État
de Cause, Nouvel OT VII et Nouvel OT VIII.
Produit : un Superviseur des cas qui peut superviser de façon
compétente le rundown ou l’action effectuée afin d’obtenir les
résultats attendus.
Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de contrôle du cours pour chaque rundown ou action.
Effectués dans les églises de Scientologie ou comme indiqué.

OT III
Classe VI (Validé)

Tech Standard 100 %
Audition de Revue de
R6EW à OT III,
Remèdes Spéciaux
pour les Cas,
Procédures de Classe
VIII, Nouvel OT IV

Organisations
Avancées

Maniement exact de tous les
cas avec 100 % de résultats
standard, Procédures de
Classe VIII, tous les procédés
et actions de correction et
aptitude à auditer le
Nouvel OT IV

Audition sur la
Puissance

Saint Hills

Aptitude à auditer sans erreurs
les procédés sur la Puissance et
la Puissance Plus

Une audition
Classe VI sans erreurs

Collèges
Saint Hill de
Scientologie

Auditeur Classe VI qui audite
sans erreurs

Clair, Classe VI
(Validé)
permanent sous engagement avec l’Organisation
Maritime ou ayant un
engagement de 5 ans
comme permanent

HSS
(Provisoire)

Cours d’Instruction Pour Niveau A :
Classe V ou Clair
Spéciale de
ou OT, Cours de TR
Saint Hill .

Le développement
chronologique de
toute la théorie et de
Professionnel, Cours
toute la pratique de la
de TR Professionnel
Dianétique et de la
de l’Enseignement
Scientologie
Supérieur, Méthode
Un. Chaque niveau
subséquent a donc
comme condition
préalable le niveau
précédent. Le niveau
Classe VI est constitué
de 16 feuilles de contrôle de cours séparées.
Une fois les 16 feuilles
terminées, on devient
un Auditeur Classe VI

Internat
Classe VA Diplômé

Spécialiste Hubbard en
Dianétique Amplifiée
(Provisoire jusqu’à terminaison de l’Internat)

Classe V Diplômé
Cours Hubbard
(Provisoire)
d’Auditeur de
Dianétique Amplifiée Cours d’Auditeur
PTS/SP, Clarificateur
Professionnel de Mots
Hubbard (Provisoire)

Classe V Diplômé

Cours Hubbard
d’Auditeur de
Dianétique Amplifiée

Un auditeur dont les aptitudes
sont perfectionnées pour les
Grades inférieurs amplifiés,
pour NED et pour les réparations
Une compréhension approfondie
du développement chronologique
de la DianétiqueM.D. et de la
ScientologieM.D.
Niveau M. Une compréhension approfondie
de la technologie de réparation de
cas et de l’aptitude à manier les
cas résistants
Niveau L. Une compréhension approfondie
du Tableau de Gradation et des
niveaux de Release
Niveau K. Une compréhension approfondie
des indicateurs du pc et l’aptitude
à les reconnaître
Niveau J. Une compréhension approfondie
des principes des ruptures d’ARC
et des fac-similés de service ainsi
que la compréhension des mécanismes pour « décharger » les cas
Niveau I. Une compréhension approfondie
des principes de base du Listing et
Nulling
Niveau H. Une compréhension
approfondie du Listing
Niveau G. Une compréhension approfondie
des retenues manquées et
l’aptitude à en reconnaître les
manifestations
Niveau F. Une compréhension approfondie
du mécanisme des problèmes
Niveau E. Une compréhension approfondie
des principes de base de l’audition
Niveau D. Une compréhension approfondie
de l’électromètre et l’aptitude à
s’en servir
Niveau C. Une compréhension approfondie
des procédés de l’Avoir et des
Objectifs
Niveau B. Une compréhension approfondie
des fondements de la Scientologie
Niveau A. Une compréhension approfondie
des fondements de la Dianétique

Collèges
Saint Hill de
Scientologie

Une audition
Classe VA Diplômé
sans erreurs

Académies de
Scientologie autorisées à le donner

Auditeur Classe VA Diplômé
qui audite sans erreurs

Dianétique Amplifiée

Académies de
Scientologie
autorisées à le
donner

Aptitude à auditer de façon
standard la Dianétique
Amplifiée

HAA (Validé) &
HNEDA (Validé),
HCVGA (Provisoire)

Une audition
Classe V Diplômé
sans erreurs

Académies de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Classe V Diplômé
(HCVGA, provisoire
jusqu’à terminaison
de l’Internat)

Cours d’Auditeur
Hubbard Classe V
Diplômé

HNEDA (Classe V
Provisoire)
HAA (Classe IV
Provisoire)

Réparations et
Remèdes de cas de
Scientologie et de
Dianétique du
Nouvel Âge

Académies de
Scientologie

Classe V

HNEDA
(Sceau d’Or)

Internat
Classe V

Une audition Classe V
sans erreurs

Académies de
Scientologie

Auditeur Classe V
qui audite sans erreurs

Auditeur

Cours d’Auditeur
Hubbard
de la Dianétique du
Nouvel Âge

HAA (Classe IV)

Classe V

Auditeur Hubbard de
Dianétique du Nouvel Âge
(HNEDA, Provisoire
jusqu’à terminaison de
l’Internat)

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer NED
(Dianétique du Nouvel Âge)

Classe IV

HAA
(Sceau d’Or)

Internat
Classe IV

HAA (Provisoire)

Auditeur Hubbard
Avancé
(HAA, Provisoire jusqu’à
terminaison de l’Internat)

Niveau IV
d’Académie de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Professionnel
(HPA, Provisoire)

Niveau III
d’Académie de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Certifié
(HCA, Provisoire)

Niveau II
d’Académie de
Scientologie

Scientologue Hubbard
Entraîné (HTS,
Provisoire)

Niveau I
d’Académie de
Scientologie

HRS (Classe 0)

Scientologue Hubbard
Reconnu
(HRS, Provisoire)

Niveau 0
d’Académie de
Scientologie

Diplômé du Cours
Hubbard de TR
Professionnel de
l’Enseignement Supérieur

Classe V
Diplômé
(Validé)

(Validé)

Auditeur

Classe IV
Auditeur

Classe III
Classe II
Auditeur
Classe I
Auditeur

Auditeur

Classe 0
Non Classé
Non Classé
Non Classé

M.D.

NED
(Dianétique
du Nouvel ÂgeM.D.)

Audition de
l’étudiant en Solo sur
Solo NOTs

Disponibles uniquement à Flag.

Rundown de Remise à
l’État de Cause

Les matériaux du
Nouvel OT V « Le
Second Mur de Feu »
(Confidentiel)

Les matériaux
d’OT III
(Confidentiel)

OT II

Les matériaux
d’OT II
(Confidentiel)

Nouvel

Les mat

Un programme spécial qui peut engendrer un accroissement
énorme du niveau de causalité et de contrôle d’une personne.
Disponible uniquement à Flag lorsqu’il sortira.

Les Rundowns donnés
uniquement à Flag
M.D..

Les Rundowns suivants sont uniquement disponibles à Flag.
Chacun d’entre eux s’adresse à un aspect particulier du cas qui,
lorsque totalement résolu par un rundown spécifique, peut
résulter en un individu libéré de ses limites dans ce domaine et
qui devient beaucoup plus « cause » et capable. Ces actions
peuvent être réalisées à différents endroits sur le Tableau de
Gradation, comme déterminé par le C/S. Voyez un chargé des
inscriptions pour de plus amples informations.
Intensive de la Profession (Profession Intensive)
Rundown de la Nouvelle Vitalité (New Vitality RundownM.D.)
Rundown sur la Connaissance (Knowledge Rundown)
Rundown pour Craquer le Cas (Case Cracker Rundown)
Rundown sur Int par Dynamiques
Assessement pour la Mise en Ordre des Dynamiques
Rundown de la Personne Fixée
Rundown de l’Avoir

Super Puissance (Super Power

Disponible à Flag ou seulement dans les orgs qui en ont
l’autorisation, lorsqu’elle sortira.

PARTIE DEUX

Dianétique Amplifiée (Expanded Dianetics)

Préparation aux
Niveaux d’OT

Une branche spécialisée de la Dianétique s’adressant
directement à des zones qui contiennent énormément de charge
dissimulée et les manie, ce qui libère la personne de ses impulsions cruelles et de conditions chroniques non désirées. Donnée
comme indiqué par le C/S, pour les cas qui ne sont pas encore
Clairs mais qui ont terminé le Rundown de Purification, les
Objectifs et le Rundown NED sur les drogues.

Conseil Pastoral Avancé

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Disponible à Flag, dans les Orgs Avancées et les Saint Hills
ainsi que dans les églises et dans les missions de Scientologie
autorisées.

PARTIE UN

19 Conditions

Rundown du SoleilM.D.

18 Réalisation

Conseil Pastoral qui rehausse
l’État de Clair

Rundown des Faux Buts

M.D..

(False Purpose RundownM.D.)

Conseil Pastoral sur les considérations et les postulats.

S’attaque directement à la racine des faux buts et des intentions
non désirées et les anéantit, ce qui permet une revitalisation des
buts réels de la personne et d’une certitude de soi-même,
accompagnées d’une confiance accrue dans sa propre aptitude
à atteindre.

CLEAR

17 Mise au Clair
16 Buts
15 Aptitude

Il est possible de le donner après chaque étape figurant sur le
Tableau de Gradation, selon la décision du C/S.
Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Cours de Mise
au Clair

Rundown du Bonheur

M.D..

Grade VI Libéré

(Happiness RundownM.D.)

Conseil Pastoral sur les préceptes moraux.

de route
pour l’État
de Clair

Place une personne sur le chemin du bonheur. Convient le
mieux après le Rundown de Purification et les Objectifs. Il peut
aussi être fait avant ou après les Grades, après la Dianétique du
Nouvel Âge, avant R6EW (pour quelqu’un qui n’a pas atteint
l’État de Clair sur NED), après le Rundown du Soleil (pour ceux
qui ont atteint l’État de Clair sur NED) et avant n’importe quel
niveau d’OT individuel au-dessus de OT III.

Vérification d’éligibilité
pour donner les Niveaux
d’OT
Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Audition de style
direct – Traite des
fac-similés de service

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les
fac-similés de service

Audition de style abrégé
– Traite des bouleversements (Ruptures d’ARC)

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer la communication
réciproque, les réhab, l’audition par
listes et le Listing & Nulling

Audition de style
guidant – Traite des
overts et des retenues

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les overts et
les retenues

Audition de style
muselé, Procédés
Objectifs, Aide et
Problèmes

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les Objectifs
et les Procédés du Grade I
(l’Aide et les Problèmes)

Le Chapeau de l’Étudiant, Audition
Cours de TR Professionnel, de style écouter,
Cours de TR Professionnel Mémoire et
de l’Enseignement
Communication
Supérieur, Méthode Un

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer l’ARC Fil
DirectM.D. et les Procédés du
Grade 0 (Communication)

Cours Hubbard de
TR Professionnel de
l’Enseignement
Supérieur

Cours de TR
Professionnel

Contrôle

Académies de
Scientologie

Aptitude à diriger complètement les corps, les objets et
l’intention

Diplômé du Nouveau
Cours Hubbard de TR
Professionnel

Nouveau Cours
Hubbard de TR
Professionnel

Le Chapeau de
l’Étudiant

Théorie et Application
complètes du Cycle de
Communication

Académies de
Scientologie

Aptitude à confronter en
séance et dans la vie et à contrôler la communication

Diplômé Hubbard de la
Tech d’Étude

Le Chapeau de
l’ÉtudiantM.D.

Aucune
(Méthode Un de
Clarification de Mots
recommandée)

Tech d’Étude

Églises et
Missions de
Scientologie

Un étudiant qui comprend
et qui applique totalement
la Tech d’Étude

Aucune
(HQS recommandé)

Les techniques
de la Méthode Un de
Clarification de Mots

Églises et
Missions de
Scientologie

Méthode Un de Clarification de
Mots en Co-Audition terminée
avec succès

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

(Pour les
personnes
n’ayant pas
atteint

Préparation aux
Niveaux d’OTM.D.

Rundown PTS

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Manie les sources de suppression sur un cas et lui donne une
nouvelle stabilité et un nouveau niveau de « cause ».

PARTIE UN

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Grade VA

Méthode Un de Clarification
de Mots (Method One Word Clearing)
M.D..

Grade V

New Era
Dianetics

14 Correction
13 Résultat

HTS (Classe I)

12 Production

M.D.

Permet de recouvrer son éducation.
Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Cours de TR Thérapeutiques
Ce cours est avant tout destiné à des préclairs qui, ayant reçu de
l'audition professionnelle et n'ayant pas fait de cours de TR, ont
un programme d'audition qui inclut de faire des TR.

(NED)

Grade IV

11 Activité
10 Prédiction

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Amplifié

9 Corps

Cours de co-audition
Les cours ci-dessous existent afin de permettre à un auditeur
non classé de co-auditer à tour de rôle avec une autre personne.

Grade III

8 Ajustement
7 Énergie

Cours de TR & Objectifs en Co-audition
Cours du Rundown de Scientologie sur les Drogues en
Co-audition
Cours de Méthode Un en Co-audition

Amplifié

6 Édification
5 Compréhensions
4 Orientation

Grade II

Donnés dans les églises et les missions de Scientologie.

Amplifié

Autres rundowns et actions
qui peuvent être donnés à
différents endroits sur Le Pont.

Grade I

3 Perception
2 Communication

Amplifié

1 Reconnaissance

Grade 0

Les actions et Rundowns suivants concernent des aspects de cas
spécifiques qui, lorsqu’ils sont complètement résolus au moyen
des techniques appliquées, peuvent libérer l’individu de ses
contraintes dans ces domaines et le rendre beaucoup plus
créatif et plus capable. Ils peuvent être reçus à différents points
du Pont sur avis du C/S. Ils sont donnés dans les églises et les
missions de Scientologie. Voyez votre chargé des inscriptions
pour plus d’information sur ces rundowns et ces actions.

Amplifié

ARC Fil Direct

M.D.

Amplifié

-1 Aide
-2 Espoir

Optionnel
(Ceci est

Rundown de
Scientologie sur
les Drogues

déterminé
par le
Superviseur
des cas)

TR et Objectifs

Rundown de l’Information Vitale
Liste de Réparation des Traitements reçus de Psychiatres, de
Psychologues et de Psychanalystes
Rundown pour l’Asthme ou les Allergies
Rundown d’Accélération de l’Étudiant
Rundown d’Intériorisation
Rundown de Réparation suite à la pratique de « EST »
Confessionnaux
Rundown Sud-Africain (South African Rundown)
Rundown pour Personne Suppressée
Rundown d’Introspection
Liste sur la Peur des Gens
Vérification de Cas pour Préclairs et Pré-OT
Revue du Dossier de Cas pour Préclairs ou Pré-OT
Supervision de Cas
Actions de Correction de Qual (Cramming)

Rundown de
Purification

-3 Demande
d’amélioration

Définitions

DIANETICS EN SCIENTOLOGY INTRODUCTIE DIENSTEN
La Route de la
Co-Audition de
Dianétique (Livre Un)

La Route de l’Audition
Professionnelle de
Dianétique (Livre Un)

Cours HubbardM.D. d'Auditeur de
Dianétique (DianeticsM.D.)

Audition Professionnelle de Dianétique
(Livre Un) (Book One)

Enseigne à quelqu'un que l'on peut faire quelque
chose au sujet du mental réactif et présente les
améliorations personnelles que l'on peut retirer grâce
aux techniques exposées dans le livre La Dianétique :
la puissance de la pensée sur le corps.

Amène une personne à avoir la certitude que quelque
chose peut être fait au sujet du mental réactif grâce à
l'application des techniques d'audition exposées dans
le livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le
corps.

Séminaire Hubbard de Dianétique
Enseigne les techniques d'audition exposées dans le
livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le
corps.

La Route de l’Anatomie
du Mental Humain

La Route Réussir par
la Communication

Organisation Avancée Saint Hill
de Grande-Bretagne
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England RH19 4JY

BELGIQUE
61, rue du Prince Royal
1050 Bruxelles

Organisation Avancée Saint Hill
d’Australie, Nouvelle-Zélande et
Océanie
19 – 37 Greek Street,
Glebe, NSW 2037
Australia

Herrengrabenweg 56
4054 Basel

ORGANISATIONS AVANCÉES
SAINT HILL
Organisation Avancée Saint Hill
pour l’Europe
Jernbanegade 6
1608 København K
Danemark

FRANCE

Organisation Avancée de
Los Angeles
1306 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027
American Saint Hill Organization
1413 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

ÉGLISES ET ORGANISATIONS
DE SCIENTOLOGIE
21, rue Paul Bert
49100 Angers
1, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
3, place des Capucins
69001 Lyon
65, rue de Dunkerque
75009 Paris
69, rue Legendre
75017 Paris
24, rue Marengo
42000 Saint-Étienne

SUISSE

Dammweg 29
Postfach 352
3000 Bern 11
Route de Saint-Julien 7–9
C. P. 823
1227 Carouge, Genève
10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne
Badenerstrasse 141
8004 Zürich
ALLEMAGNE
Sponholzstrasse 51-52
12159 Berlin
Friedrichstrasse 28
40217 Düsseldorf
Grupellostr. 28
40210 Düsseldorf

Darmstädter Landstr. 213
60598 Frankfurt
Steindamm 63
20099 Hamburg
Eppendorfer Landstr. 35
20249 Hamburg
Hubertusstrasse 2
30163 Hannover
Beichstrasse 12
80802 München
Urbanstrasse 70
70182 Stuttgart
AUTRICHE
Schottenfeldgasse 13/15
1070 Wien
Senefeldergasse 11/5
1100 Wien
DANEMARK
Guldsmedegade 17, 2
8000 Århus C
Store Kongensgade 55
1264 København K
Gammel Kongevej 3-5, 1
1610 København V

La Route du Chemin
du Bonheur

M.D.

La Route du Cours
Hubbard de La Clé
de la Vie

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Audition d'Introduction de Scientologie

Cours de Co-audition des TR et Objectifs

Le Rundown du BonheurM.D.

Cours Hubbard d'Orientation dans la Vie.

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les situations de la vie et sa capacité à traiter avec les autres.

Cours pour Réussir par la Communication

Enseigne des aptitudes précises et exactes, nécessaires pour guider et contrôler la communication lors
d'échanges sociaux, professionnels ou autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à communiquer.

Présente l'audition et montre à une personne ce
qu'elle peut faire pour elle, lui donnant ainsi une
réalité subjective sur le fait que la Scientologie
marche véritablement.
Ceci comprend :
Les procédés d'assistance qui peuvent aider à se
libérer des douleurs physiques et mentales provenant
de blessures ou de maladies.
Les procédés d'introduction et de démonstration
qui donnent une réalité de ce qu'est véritablement
l'audition de Scientologie et de ce qu'elle peut
réellement accomplir.
L'audition de groupe qui consiste en des procédés
d'audition faits sur des groupes et qui peuvent
accroître les aptitudes de l'individu.

Enseigne les données élémentaires de Scientologie
sur la communication et les TR (en anglais, Training
Routines, soit Routines d'entraînement : exercices sur
l'application de la formule de communication dans la
vie et en audition). Ce cours entraîne une personne
sur les techniques d'audition nécessaires pour auditer
les procédés Objectifs, lui permettant d'auditer ces
procédés avec quelqu'un d'autre (autrement dit de
« co-auditer ») et d'acquérir l'aptitude à « être orienté
dans le temps présent de l'univers physique ».

Éclaircit toute confusion en ce qui concerne la morale
et conduit la personne dans une direction où elle est
certaine de pouvoir vivre une vie plus heureuse.
Condition préalable : avoir remédié aux problèmes
de drogues ; le superviseur des cas détermine si cette
étape est nécessaire.

Enseigne à quelqu'un les aptitudes nécessaires pour
organiser sa vie et être compétent dans l'univers
physique.
Condition préalable : le cours Hubbard de La Clé de
la Vie (là où il est disponible dans la langue dans
laquelle l'étudiant étudie).

Le Cours du Chemin du Bonheur

Cours Hubbard de La Clé de la Vie

Enseigne les données que l'on doit connaître pour
atteindre un plus grand bonheur pour soi et pour les
autres.

Enseigne à une personne comment devenir un scientologue lettré, pouvant s'exprimer avec aise et clarté
aussi bien oralement que par écrit et pouvant comprendre pleinement les communications des autres.
Condition préalable : avoir remédié aux problèmes
de drogues ; le Superviseur des cas détermine si cette
étape est nécessaire.

Enseigne des aptitudes précises et exactes,
nécessaires pour guider et contrôler la communication lors d'échanges sociaux, professionnels ou
autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à
communiquer.

ORGANISATIONS DE SCIENTOLOGIE
Flag Service Organization
210 S. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34616

La Route de
PurificationM.D.

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les
situations de la vie et sa capacité à traiter avec les
autres.

Cours pour Réussir par la Communication

Cours d'Anatomie du Mental Humain

ORGANISATION DE SERVICE DE
FLAG SUR LE BATEAU
Flag Ship Service Organization
c/o Freewinds Relay Office
118 N. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34615

La Route de l’Audition
d’Introduction de
Scientologie (Scientology )

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Enseigne les principes clés de la Dianétique et de la
Scientologie, les parties de l'homme, le mental et
l'univers physique afin de donner une compréhension fondamentale de ces sujets.

FLAG

La Route des Cours
d’Amélioration de la
Vie

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les situations de la vie et sa capacité à traiter avec les autres.
Enseigne des aptitudes précises et exactes, nécessaires pour guider et contrôler la communication lors
d'échanges sociaux, professionnels ou autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à communiquer.
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M.D.

Douze Rundowns individuels qui peuvent mettre une
personne dans une forme fantastique en libérant la super
puissance d’un thétan. Ils peuvent offrir un large éventail de
gains allant de la libération de conditions non éthiques d’une
personne sur tous les flux au recouvrement des perceptiques
détériorés ou manquants. Super Puissance peut placer une
personne dans un nouveau domaine d’aptitude. Elle peut être
donnée à différents moments sur le Tableau de Gradation,
comme déterminé par le C/S.

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

PARTIE DEUX

HCA (Classe II)

Cours Hubbard de
Méthode Un en
Co-Audition

L10, L11 et L12 peuvent être effectuées après chaque action
d’audition suivante : Grade IV Amplifié, Dianétique du Nouvel
Âge (si le pc n’a pas atteint l’État de Clair sur NED), Rundown
du Soleil (si le pc a atteint l’État de Clair sur NED), OT III,
Nouvel OT IV, Nouvel OT VIII, ou tout niveau OT supérieur à
OT VIII.

Les matériaux du
Nouvel OT VII
(Confidentiel)

OT III

M.D..

Consiste en une série de 23 actions différentes qui s’adressent
aux raisons pour lesquelles on se retient soi-même ou on
s’empêche d’agir. Le fait de venir à bout de ces facteurs permet
à la personne d’augmenter sa portée et sa puissance et la libère
de façon qu’elle se trouve à présent dans un tout nouveau
domaine d’activités et d’aptitudes.

Les matériaux du
Nouvel OT VIII
(Confidentiel)

OT IV

Clair sur
NED)

HPA (Classe III)

Diplômé Hubbard du
Cours de Méthode Un
en Co-Audition

L10

Les matériaux du
Nouvel OT IX
(Confidentiel)

Procédés des Niveaux
OT pour le
maniement des
drogues, médicaments et alcools

)

M.D.

S’adresse au bloc ou à la zone principale d’irrationalité qui
introvertit un être et qui diminue sa force. Le fait de résoudre
cette aberration majeure peut amener un nouveau départ, un
nouveau point de vue plus rationnel et plus sain.

Vérification d’éligibilité
pour donner les Niveaux
d’OT

Aptitude à auditer de façon
standard les réparations de
Scientologie et de Dianétique
du Nouvel Âge (New Era

Auditeur Classe IV
qui audite sans erreurs

)

M.D.

L11 , Rundown de la
Nouvelle Vie (New Life Rundown

OT I

DianeticsM.D.)

Comment utiliser ce tableau
Ce tableau décrit la route vers le rétablissement de l’homme, l’expansion ultime de
l’aptitude et de la puissance en tant qu’être spirituel. Le domaine du rétablissement de
M.D.
l’homme appartient à la technologie de Dianétique. La philosophie de Scientologie
guide un être vers des états supérieurs d’existence et d’aptitude. Ce tableau est conçu
comme un plan d’expansion de la vie. Il montre pour chaque niveau la réalisation d’un
potentiel plus grand. La partie gauche du tableau montre l’Entraînement, un savoir nouveau et l’aptitude à faire face à la vie. Au centre du tableau, dans la colonne
Caractéristiques de Conscience, se trouve le développement de la conscience, et à droite,
sous Audition, l’accomplissement d’un état d’existence supérieur.
1. Lorsque vous lirez ce tableau pour la première fois vous vous familiariserez avec ses
différentes parties en le parcourant. Ensuite, assurez-vous de lire le titre de chaque
colonne afin d’apprendre ce qu’elle décrit. Vous découvrirez trois zones principales :
Entraînement, Caractéristiques de Conscience et Audition, et toutes les trois montent
progressivement par paliers vers le haut du tableau. Chaque niveau successif jusqu’à
Clair requiert un auditeur qui possède un domaine additionnel de connaissances et
davantage d’aptitudes. À chaque niveau nous trouvons également un préclair qui,
ayant terminé tous les grades inférieurs, est prêt à parcourir le niveau où il se trouve.
2. À présent, regardez les différents Services d’introduction, en bas du tableau, en dessous
des services d’introduction de Dianétique et de Scientologie. Notez que ce niveau de
services d’introduction n’est pas obligatoire, mais sont là pour vous aider à vous familiariser dès le départ avec les fondements de la Dianétique et de la Scientologie. On
peut choisir de suivre n'importe laquelle de ces « routes » – le chargé des inscriptions
de votre église de Scientologie la plus proche peut vous aider à choisir celle qui vous
convient le mieux et qui vous intéresse le plus.
3. Lisez entièrement chaque niveau du tableau et ne passez au suivant que lorsque vous
sentez que vous avez bien compris la description de chaque niveau. Vous saisirez ainsi
complètement l’amplitude de la technologie de la Dianétique et de la philosophie de la
Scientologie et la direction qu’elles prennent.
4. La route optimale pour aller vers le haut de ce tableau est de s'entraîner en tant
qu'auditeur et de co-auditer avec une autre personne sur les étapes du côté audition.
Grâce à l'entraînement vous acquérez une compréhension totale du mental et de la vie
et de ce fait, les gains que vous retirez de l'audition sont plus grands. Votre Rundown
de Purification terminé, vous pouvez co-auditer jusqu'à la fin de NED ou parvenir à
l'État de Clair et ce dans toutes les Académies des organisations de Scientologie.
5. Aux extrémités gauche et droite du tableau vous trouverez la description de différents services ( entraînement à gauche et audition à droite ) qui peuvent être accomplis à différents stades de votre progression sur Le Pont. Pour plus de détails les concernant, voyez le chargé des inscriptions à votre église de Scientologie la plus proche.
6. Lisez les livres de la technologie de la Dianétique et de la philosophie de la
Scientologie, qui sont disponibles dans toutes les églises de Scientologie, ou chez votre
libraire, si vous voulez obtenir plus de connaissances concernant ces sujets.
7. En étudiant ce tableau (comme dans toute étude) assurez-vous de ne pas aller audelà de mots que vous ne comprenez pas. Utilisez un bon dictionnaire. Il existe aussi un
Dictionnaire Technique de Dianétique et de Scientologie disponible dans votre église de
Scientologie.
8. Si vous avez des questions concernant ce tableau, assurez-vous d’obtenir une
réponse. Contactez le chargé des inscriptions de votre église de Scientologie la plus
proche. C’est un spécialiste en la matière et il vous aidera à vérifier quelle est votre
prochaine étape.
En consultant ce tableau, vous venez de franchir l’étape la plus importante, vous avez
abordé la vérité et la route de la liberté. Il est difficile pour l’homme dans sa condition
présente de comprendre qu’il existe des états de conscience bien supérieurs à ceux que
nous connaissons. Il n’a jamais existé de documents écrits ni de vocabulaire concernant
ce sujet. Dans toute l’histoire de la philosophie, l’homme n’avait aucune idée qu’il pourrait exister quelque chose comme la technologie de Dianétique et il n’avait qu’un vague
espoir d’atteindre la liberté spirituelle telle que l’offre la philosophie de la Scientologie.
Et il n’avait aucune technologie.
En réalité, vous avez parcouru cet univers depuis fort longtemps sans avoir de carte.
À présent vous en avez une.
Affichez ce tableau sur votre mur, et pour chaque étape accomplie, inscrivez-y : FAIT,
suivi de la date. Choisissez l’étape qui, pour vous, doit être la suivante et inscrivez-y :
À FAIRE, ainsi que la date à laquelle vous la commencerez. Puis faites-la. Il existe au
sein des églises et des missions de Scientologie bien des personnes qualifiées pour vous
aider. Par conséquent, n’hésitez pas à faire appel à elles.
Notez vos progrès au fur et à mesure et continuez à avancer.
Vous y arriverez. Jusqu’au bout.

M.D.

Peut considérablement augmenter la stabilité personnelle, la
certitude et le contrôle de sa propre personnalité.

Les matériaux du
Nouvel OT X
(Confidentiel)

Nouvel

21 Source

L12 , Rundown de Flag des
Cadres OT (Flag OT Executive Rundown
M.D..

Nouvel

Auditeur Classe V Diplômé
qui audite sans erreurs

Une audition Classe IV Académies de
sans erreurs
Scientologie

(Student HatM.D.)

Non Classé

HNEDA (Provisoire)
HAA (Validé)

Les matériaux du
Nouvel OT XI
(Confidentiel)

deuxième
possibilité

Internat
Classe V Diplômé

Auditeur

Les matériaux du
Nouvel OT XII
(Confidentiel)

Nouvel

La

HCVGA
(Sceau d’Or)

(Validé)

Les matériaux du
Nouvel OT XIII
(Confidentiel)

Nouvel

Nouvel

Niveau P. Un Auditeur Expert

Spécialiste Hubbard en
Dianétique Amplifiée
(Sceau d’Or)

Classe VA
Diplômé

Nouvel

Nouvel

Niveau O.

Auditeur

Les matériaux du
Nouvel OT XIV
(Confidentiel)

Nouvel

Niveau N.

M.D

Nouvel

Nouvel

Auditeur Classe VIII qui audite
sans erreurs

Les services d’audition
supplémentaires suivants
peuvent être effectués à
différents moments sur
Le Pont.

Les matériaux du
Nouvel OT XV
(Confidentiel)

OT XV
OT XIV
OT XIII
OT XII
OT XI
OT X
OT IX
OT VIII
OT VII
OT VI
OT V
Nouvel

Une audition
Organisations
Classe VIII sans erreurs Avancées

Classe VA Diplômé
(Validé)

Cours spécialisés pour
l'administration des services
Cours du Responsable du Rundown de Purification
Cours du Responsable du Rundown de Remise
à l'État de Cause
Cours pour l'Administration du Cours Hubbard
de La Clé de la Vie
Cours pour l'Administration du Cours Hubbard d'Orientation
dans la Vie
Cours pour l'Administration de l'Audition à la Table
à Modeler sur les TR
Cours d'Officier de Cramming
Mini-Cours Hubbard de Superviseur de Cours
Cours Professionnel Hubbard de Superviseur de Cours
Cours Hubbard de Superviseur de Co-audition

Internat
Classe VI

Niveau P. Scientologue Supérieur
Hubbard, Auditeur
Classe VI (Provisoire)
Niveau O. Auditeur des Grades
inférieurs amplifiés,
de NED et de
réparation
Niveau N. Diplômé sur la
théorie du Cours
d’Instruction Spéciale
de Saint Hill
Niveau M. Diplômé sur les
principes de base des
cas résistants et de
réparation de cas
Niveau L. Diplômé des
fondements du Tableau
de Gradation
Niveau K. Diplômé sur la
reconnaissance des
Indicateurs du pc
Niveau J. Diplômé en maniement
des ruptures d’ARC et
des fac-similés de service
Niveau I. Diplômé des principes
de base du Listing et
Nulling
Niveau H. Diplômé des principes
de base du Listing
Niveau G. Diplômé des fondements
des confessionnaux
Niveau F. Diplômé du maniement
des problèmes
Niveau E. Diplômé des principes
de l’audition
Niveau D. Diplômé des principes
de base de l’électromètre
Niveau C. Diplômé des fondements
des Procédés de l’Avoir
et des Objectifs
Niveau B. Diplômé des fondements
de la Scientologie
Niveau A. Diplômé des fondements
de la Dianétique

Effectués dans les églises de Scientologie.

Produit : quelqu’un qui sera compétent dans l’univers physique.

Internat
Classe VII

HSS
(Sceau d’Or)

Nouvel

20 Existence

Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de
contrôle du cours pour chaque rundown ou action ou technique.

Conditions préalables : aucune.

Auditeur Hubbard
Diplômé
(HGA, Sceau d’Or)

Liberté
Totale

Puissance
sur chacune des
8 Dynamiques

Classe VIII
(Provisoire)

Ces cours renferment une technologie vitale et ils peuvent être
faits à différentes étapes du Pont.

Cours Hubbard d’Orientation
dans la Vie (Life Orientation )

Résultat Final

Internat
Classe XII

Auditeur

Produit : quelqu’un qui est capable de donner le rundown ou
l’action ou d’appliquer les données qui lui ont été enseignées
afin d’obtenir le résultat attendu.

PROCESSING
Donné à

Auditeur Hubbard
Classe XII
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Auditeur

Effectués dans les églises de Scientologie.

Cours PTS/SP (Comment confronter et anéantir la suppression)
Cours Hubbard sur l’Électromètre
Cours Professionnel de Déblocage du Produit
Cours « Faire que la Scientologie continue
à fonctionner »
Cours Hubbard d'Auditeur de Procédés d'Assistance
Cours Hubbard d'Auditeur de Groupes
Cours Hubbard d'Auditeur d'Introduction et de Démonstration
Cours d’Introduction à l’Éthique de Scientologie
Cours de Communication pour enfants

Ce qui est
Enseigné

Classe XII
(Sceau d’Or)

(Validé)

Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de
contrôle du cours pour chaque rundown, action ou technique.
* Uniquement disponible pour les permanents sous
engagement avec l’Organisation Maritime.

Cours

Cours pour Réussir par la Communication

Cours d'Amélioration de la Vie
Enseignent les aptitudes et la connaissance nécessaires pour qu'une personne améliore différents
domaines de sa vie, tels que son mariage, sa famille,
ses relations avec les autres, son intégrité personnelle
et bien d'autres.

-4 Besoin de changer
-5 Peur d’empirer
-6 Effet
-7 Ruine
-8 Désespoir
-9 Souffrance
-10 Insensible
-11 Introversion
-12 Désastre
-13 Irréalité
-14 Illusion
-15 Hystérie
-16 Choc
-17 Catatonie
-18 Oubli
-19 Détachement
-20 Dualité
-21 Secret
-22 Hallucination
-23 Sadisme
-24 Masochisme
-25 Délire
-26 Hilarité
-27 Fixité
-28 Usure
-29 Dispersion
-30 Dissociation
-31 Criminalité
-32 Non cause
-33 Déconnexion
-34 Inexistence

Le Rundown de PurificationM.D.
(Purification RundownM.D.)
Permet à une personne de se libérer totalement des
effets restimulants de résidus de drogues et autres
toxines.

ORGANISATIONS DE SCIENTOLOGIE
2 St. Christopher Place
27 Westbourne Road Central
Port Elizabeth 6001
306 Ancore Building
Jeppe and Esselen Streets
Pretoria 0002
AUSTRALIE
24–28 Waymouth Street
Adelaide,
South Australia 5000
106 Edward St.
Brisbane, Queensland 4000
108 Bunda St., Suite 16
Civic Canberra
A.C.T. 2601
42–44 Russell Street
Melbourne, Victoria 3000
39–41 King Street
Perth, Western Australia 6000
201 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000
JAPON
1-23-1 Higashi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo, Japan 141

NOUVELLE-ZÉLANDE
159 Queen Street
Auckland 1
CANADA
10187 112th Street
Edmonton, Alberta
Canada T5K 1M1
104 King Street West
Kitchener, Ontario
Canada N2G 2K6
4489 Rue Papineau
Montréal, Québec
Canada H2H 1T7
150 Rideau Street
2nd Floor
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5X6
350 Bd Charest Est
Québec, Québec
Canada G1K 3H5
696 Yonge Street
2nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M4Y 2A7

401 West Hasting Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 1L5
388 Donald Street
Suite 125
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 2J4
ÉTATS-UNIS
8106 Menaul Blvd., NE
Albuquerque, NM 87110
2355 West Stadium Blvd.
Ann Arbor, MI 48103
2632 Piedmont Rd., NE
Atlanta, GA 30324
2200 Guadalupe
Austin, TX 78705
448 Beacon Street
Boston, MA 02115
47 West Huron Street
Buffalo, NY 14202
3011 North Lincoln Ave.
Chicago, IL 60657
215 West 4th St., 5th Floor
Cincinnati, OH 45202

30 North High Street
Columbus, OH 43215
10500 Steppington Dr.,
Suite 100
Dallas, TX 75230
375 South Navajo Street
Denver, CO 80223
321 Williams Street
Royal Oak, MI 48067
1146 Bethel Street
Honolulu, HI 96813
3619 Broadway
Kansas City, MO 64111
846 East Sahara Avenue
Las Vegas, NV 89104
1100 South 10th Street
Las Vegas, NV 89104
99 Railroad Station Plaza
Hicksville, NY 11801
4810 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90027
1451 Irvine Boulevard
Tustin, CA 92680
263 East Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

3619 W. Magnolia Blvd.
Burbank, CA 91506
5930 Franklin Avenue
Hollywood, CA 90028
120 Giralda Avenue
Coral Gables, FL 33134
1011 Nicolet Mall
Minneapolis, MN 55403
2483 Old Middlefield Way
Mountain View, CA 96043
151 Athens Way
Nashville, TN 37228
909 Whalley Avenue
New Haven, CT 06515
227 West 46th Street
New York City, NY 10036
65 East 82nd Street
New York City, NY 10036
1830 East Colonial Drive
Orlando, FL 32803
1315 Race Street
Philadelphia, PA 19107
2111 W. University Dr.
Mesa, AZ 85201
323 SW Washington
Portland, OR 97204

709 Southwest Salmon Street
Portland, OR 97205
825 15th Street
Sacramento, CA 95814
1931 S. 1100 East
Salt Lake City, UT 84106
1048 7th Avenue
San Diego, CA 92101
83 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
80 E. Rosemary
San Jose, CA 95112
524 State Street
Santa Barbara, CA 93101
2226 3rd Avenue
Seattle, WA 98121
9510 Page Boulevard
St. Louis, MO 63132
3617 Henderson Blvd.
Tampa, FL 33609
2125 “S” Street NW
Washington, DC 20008
4214 16th Street NW
Washington, DC 20011

272 JT Piniero Ave.
Hyde Park, Hato Rey
Puerto Rico 00918
ARGENTINE
Avenida Roque Sáenz Peña 885
Entrepiso
Buenos Aires, Capital Federal
COLOMBIE
Calle 95, No. 19-A-28
Barrio Chico, Bogotá
MEXIQUE
Pedro Moreno
No. 1078 Int. 3
Sector Juárez
Guadalajara, Jalisco
Carillo Puerto 54 Bis
Colonia Coyoacán
C.P. 04000 México, D.F.
Juan de Dios Arias 83
Colonia Vista Alegre
C.P. 06860, México, D.F.
Durango No. 105
Colonia Roma
C.P. 03100 México, D.F.

Indiana, 21
Colonia Nápoles
C.P. 03810
México, D.F.
Heriberto Frías 420
Colonia Narvarte
C.P. 03020 México, D.F.
Nicolás San Juan 1734
Colonia del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
VENEZUELA
Avenida 101, 150-23
Urbanización La Alegría
Apartado Postal 833, Valencia

AUDITEUR : Une personne entraînée et qualifiée pour appliquer les
procédés et techniques de la Dianétique et de la Scientologie aux individus
afin qu’ils s’améliorent. On l’appelle auditeur parce que cela signifie : celui
qui écoute.
CHAPEAUTAGE : L'entraînement donné à une personne pour qu'elle
puisse exercer ses fonctions sans problèmes et fournir les produits d'un
poste, d'un service ou d'une activité spécifiques.
CLAIR : Le nom d’un état atteint grâce à l’audition ou le nom d’un
individu qui a atteint cet état. Un Clair est un être qui n’a plus son propre
mental réactif. Un Clair est une personne non aberrée et elle est rationnelle
dans la mesure où elle trouve les meilleures solutions qu’il est possible de
trouver à partir des données qu’elle détient et d’après son point de vue.
Le Clair n’a pas d’engrammes qui puissent être restimulés et qui puissent
fausser l’exactitude de son raisonnement en y introduisant des données
fausses et cachées.
LA DIANÉTIQUE : Technologie de guérison spirituelle. Elle s’adresse aux
effets de l’esprit sur le corps et les résoud. Elle peut soulager les sensations
ou émotions indésirables, les blessures et les maladies psychosomatiques
(causées ou aggravées par le stress mental). La Dianétique signifie « à travers l’âme » (du grec dia, « à travers » et noos « âme »). On pourrait élargir la
définition et dire que la Dianétique traite de « ce que l’âme fait au corps ».
OT : Operating Thetan (Thétan Opérant) est un état d’être. C’est un être qui
est « cause sur la matière, l’énergie, l’espace, le temps, la forme et la vie ».
Opérant, vient de : « capable d’opérer sans dépendre des choses » et Thétan,
la personne elle-même.
PRÉCLAIR : Une personne en voie de devenir Clair, d’où : Pré-Clair. Un
Clair est un être qui, par les procédés de Dianétique et de Scientologie, est
capable de trouver la meilleure solution possible à partir de ses données et
de son point de vue.
LIBÉRÉ (RELEASE) : Ce terme définit ce qui se passe lorsqu’une personne
se sépare de son mental réactif ou d’une partie de celui-ci. Le degré et la
stabilité relative de cet état où l’on est sorti du mental réactif détermine
l’état de « libéré ». Il existe un certain nombre d’états ou d’étapes de
libération et ceux-ci sont appelés Grades.
SCIENTOLOGIE : La philosophie de Scientologie est l’étude et l’action de
l’esprit en relation avec lui-même, les univers et autres formes de vie.
Scientologie signifie scio, connaître au sens le plus complet du mot, et logos,
étude. Littéralement le mot signifie savoir comment savoir. La Scientologie
est une « route », un chemin plutôt qu’un discours ou un dogme. En
l’étudiant et en s’y exerçant, on peut trouver la vérité pour soi-même. Par
conséquent cette technologie se présente non pas comme quelque chose à
croire, mais comme quelque chose à faire.
THÉTAN : La personne elle-même, pas son corps ni son nom, ou l’univers
physique ou son mental, ou quelqu’autre chose. C’est ce qui est conscient
d’être conscient, l’identité qui est l’individu. Le mot a été inventé afin
d’éliminer tout risque de confusion avec des concepts plus anciens et non
valides. Le mot vient de la lettre grecque thêta (θ), que les Grecs utilisaient
pour représenter la pensée ou peut-être l’esprit, à laquelle on a ajouté un n
pour faire un nom. C’est aussi θ n, ou « thêta à la puissance n » pour
signifier un sens, sinon illimité, du moins très vaste.
TR : (En anglais, Training Routine) Routine ou régime d'entraînement
que l'on appelle souvent : « exercice d'entraînement ». Les TR sont des
exercices pratiques sur le cycle de communication.
Vous trouverez dans le Dianetics and Scientology Technical Dictionary,
(Dictionnaire Technique de Dianétique et de Scientologie) les abréviations
et définitions des mots qui se trouvent sur ce tableau.

Avenida Principal de las Palmas,
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Quinta Suha, Las Palmas, Caracas
RUSSIE
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105275 Moscow

© 1995 L. Ron Hubbard Library. Tous Droits de Reproduction et d’Adaptation Réservés. DIANÉTIQUE, LA DIANÉTIQUE, DIANETICS,
SCIENTOLOGIE, SCIENTOLOGY, HUBBARD, RUNDOWN DE PURIFICATION, PURIFICATION, PURIFICATION RUNDOWN,
RUNDOWN DU BONHEUR, HAPPINESS RUNDOWN, ORIENTATION DANS LA VIE, LIFE ORIENTATION, LA CLÉ DE LA VIE, KEY
TO LIFE, MÉTHODE UN, METHOD ONE, CHAPEAU DE L'ÉTUDIANT, STUDENT HAT, ARC FIL DIRECT, ARC STRAIGHTWIRE,
DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE, NEW ERA DIANETICS, NED, OT, E-METER, BOOK ONE, CASE CRACKER RUNDOWN,
EXPANDED DIANETICS, KNOWLEDGE RUNDOWN, MARK VI, PROFESSION INTENSIVE, SOUTH AFRICAN RUNDOWN, MARK
SUPER VII, RUNDOWN DU SOLEIL, SUNSHINE RUNDOWN, SAINT HILL, LE PONT, THE BRIDGE, L12, L11, L10, FLAG OT
EXECUTIVE RUNDOWN, NEW LIFE RUNDOWN, FLAG, NEW VITALITY RUNDOWN, RUNDOWN DES FAUX BUTS, FALSE
PURPOSE RUNDOWN, SUPER POWER, le Symbole de SCIENTOLOGIE, le Symbole de DIANÉTIQUE, POWER, POWER PLUS, SOLO
NOTS, NOTS, NOTs Audité, Audited NOTS et FREEWINDS sont des marques de fabrique et des marques de service

détenues par le Religious Technology Center et sont utilisées avec sa permission. Item #3123FRT

THE BRIDGE
Tableau de Classification, de
Gradation et des Caractéristiques
de Conscience

Brug naar Totale Vrijheid. Het classificatie- en gradatieschema laat de weg zien die men moet gaan
om met behulp van de twee centrale Scientology gebruiken tot steeds hogere niveaus van spirituele bewustwording te komen. De linkerkant toont een trainingsroute naar geestelijke vrijheid die wordt
bereikt door bestudering van de Scientology geschriften. De rechterkant beschrijft de auditingroute die gevolgd wordt met de hulp van een Scientology geestelijke.
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voorstellen. De driehoek heeft de vorm
van de Griekse letter delta. Elk segment is groen, hetgeen groei symboliseert. De ruimte tussen segmenten is
geel, wat leven symboliseert.

OPERATING THETAN
(OT) SYMBOOL
De staat van Operating Thetan het vermogen om bevrijd van de
beperkingen van het materiële universum te functioneren - is een kernpunt
van de uiteindelijke verlossing waarnaar de Scientology godsdienst zoekt.
Deze staat wordt weergegeven door een
symbool bestaande uit de letters OT
met de T binnen de O. Alle punten
van de T eindigen in de omtrek van de
O.

DE BRUG
Dat de mens zich als individu en als
samenleving kan verbeteren en tot
hogere staten van spiritualiteit, ethiek
en verstand kan komen, is een elementair geloof van elke scientoloog en
maakt deel uit van de fundamentele
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grondslag
van
Dianetics
en
Scientology.
De metafoor die scientologen
gebruiken om hun geestelijke groei te
beschrijven is een Brug die over de
afgrond van de verlokking van het
fysieke universum naar hogere staten
van bestaan leidt - van onwetendheid
tot openbaring. Deze precies afgebakende en oplopende weg naar de verlossing is schematisch uitgebeeld en
wordt zelfs nog vaker gebruikt dan een
beschrijvende term.
De geschriften van de godsdienst
geven, wanneer zij precies worden
nagevolgd, een weg aan van voortdurend toenemende bewustwording.
Daarom, terwijl alle hierboven
beschreven symbolen een bepaald facet
van de geschriften uitbeelden, vertegenwoordigt het symbool van de
Brug de weg naar een betere wereld die
Scientology voorstaat.
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Naast de belangrijkste godsdienstige taken van auditing en training, voorziet de kerkelijke structuur van
Scientology in een veelheid van verschillende activiteiten. Tot deze activiteiten behoren het werven van
nieuwe leden, het besturen van de kerk, interne communicatie, het produceren van informatiemateriaal en
nog vele andere taken. De godsdienstige gemeenschap van Scientology berust dus zowel op een gezamenlijk
geloof en collectieve gebruiken als een unieke organisatiestructuur die is toegesneden op het uitdragen van
de godsdienstige boodschap.
Zo dienen bijvoorbeeld de erediensten
op voorgeschreven wijze te worden
gehouden en de hiërarchische structuur
zorgt ervoor dat individuele kerken
hiertoe steun en leiding krijgen. Alle
scientologen in alle kerken over de hele
wereld kunnen dus zeker zijn van een

cientologen hebben zich
verenigd in een wereldomvattende, hiërarchische
godsdienstige gemeenschap.
De structuur van deze gemeenschap
maakt een belangrijk en functioneel
deel uit van de Scientology godsdienst.

S
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De
Scientology kerk
juiste godsdienstige plechtigheid.
Naast de belangrijkste godsdienstige
taken van auditing en training, voorziet de
kerkelijke structuur van Scientology in een
veelheid van verschillende activiteiten.
Tot deze activiteiten behoren het werven
van nieuwe leden, het besturen van de
kerk, interne communicatie, het produceren van informatiemateriaal en nog vele
andere taken.
De godsdienstige gemeenschap van
Scientology berust dus zowel op een gezamenlijk geloof en collectieve gebruiken als
een unieke organisatiestructuur die is
toegesneden op het uitdragen van de godsdienstige boodschap.
Deze structuur brengt de parochianen
ook op andere manieren samen, zoals tijdens de jaarlijkse vieringen van
Scientology-feestdagen, waaronder de verjaardag van de stichter en een dag die is
gereserveerd voor erkenning van het werk
van de geestelijken. Deze gelegenheden,
die worden georganiseerd door kerken op
alle niveaus, worden door tienduizenden
bijgewoond.

De Church of Scientology International is de moederkerk van de
Scientology godsdienst. Als zodanig, is zij
het hoogste leidinggevende orgaan voor
de godsdienst over de hele wereld.
De voornaamste taak van de Church
of Scientology International is het
coördineren van de activiteiten van
kerken, missies en geestelijken die samen
de hiërarchie vormen, om zo te verzekeren dat zij gezamenlijk werken aan het
uiteindelijke doel van Scientology: het
tot stand brengen van een betere samenleving.
De moederkerk bevordert dit godsdienstige doel door het verschaffen van
richtlijnen, steun en coördinatie van alle
activiteiten op het gebied van de eredienst, opleiding van geestelijken en ander
personeel, informatieverstrekking en
bestuurstaken, evenals de activiteiten die
zijn gericht op verbetering van de samenleving.
De Church of Scientology International verzorgt ook de publicatie en
distributie van de Scientology
geschriften over de gehele wereld via
twee uitgeverijen en een interne afdeling. Een uitgeverij is gevestigd in de
Verenigde Staten en de andere in
Denemarken, terwijl de interne afdeling, Golden Era Productions, in eigen
studio’s godsdienstige films, video- en
geluidsbanden en laser discs produceert.
De kerken die erediensten voor hun
parochianen verzorgen, zijn gerangschikt in een hiërarchie die het stijgende profiel van spirituele niveaus
binnen de godsdienst weerspiegelt. We
zullen zo zien dat de erediensten bij
Scientology voorgegaan worden door
onafhankelijke geestelijken en kerken
van uiteenlopende grootte.

DE KERKELIJKE STRUCTUUR
VAN SCIENTOLOGY
De kerkelijke structuur van
Scientology is opgebouwd uit honderden kerken en missies (de kleinste
kerken van Scientology), die de
religieuze diensten van Scientology
voor de parochianen ten uitvoer brengen. Verspreid over de wereld zijn er ook
vestigingen die zich bezighouden met
het kerkelijk bestuur en ondersteuning
van andere kerken. Individuele kerken
zijn georganiseerd op specifieke nonprofit basis die het wettelijk kader
vormt voor de dagelijkse gang van zaken
in de betrekkingen met de niet-kerkelijke wereld.
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Het werk van de Vrijwillig Geestelijken van de kerk bestaat uit hulpverlening aan de hand van de technologie van Scientology. Duizenden uren zijn besteed aan hulpbehoevenden.

DE GEESTELIJKEN ‘ZONDER
KERK’

MISSIES
De missies van Scientology bieden
gemeenschappen de helpende hand door
mensen kennis te laten maken met
Scientology en hen tot geestelijke
vooruitgang aan te moedigen door het
volgen van de hogere niveaus van de
godsdienst. Missies verzorgen de eerste
beginselen van de gebruiken van
Scientology, zoals de lagere niveaus van
auditing en inleidende trainingen.
Vaak worden missies gesticht in delen
van de wereld die nieuw zijn voor
Scientology en waar men zich op grote
schaal richt op missionaire activiteiten en
informatieverstrekking. Missies van
Scientology treffen we aan van Rusland
tot India, van Canada tot Chili en van
Ghana tot Maleisië.

Het onderste niveau van de kerkelijke
hiërarchie van Scientology wordt
ingenomen door de geestelijken van
Scientology die geen deel uitmaken van de
staf van een kerk of missie. Deze
geestelijken gaan voor in godsdienstige
kennismakingsdiensten voor hun gezin,
vrienden en mensen uit hun omgeving. Ze
auditeren en geven huwelijkscounselling
aan hun parochianen, helpen bij het
oplossen van drugsproblemen en andere
kwesties, en houden zich bezig met de vele
andere zaken die men gewoonlijk
tegenkomt in een kleine gemeenschap.
Deze geestelijken of veldauditors komen
soms samen om Auditors Associations of
Dianetics counselinggroepen te vormen en
verbreden daardoor hun activiteiten met
lezingen, studiegroepen en andere manieren
om de leer te verspreiden.
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Scientology kerk van Tokio

Scientology kerk van Milaan

De Founding Church of Scientology in Washington, D.C. verschaft een geestelijk centrum voor zakenmensen en
overheidsfunctionarissen.
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KLASSE V KERKEN
Klasse V kerken verzorgen diensten
voor beginners en enigszins gevorderden en mogen geestelijken opleiden en
aanstellen. Deze kerken worden zo
genoemd omdat het hoogste niveau
van training in Scientology-diensten
die zij verzorgen, met “Klasse V” wordt
aangeduid. Klasse V kerken zijn
gewoonlijk veel groter dan veldgroepen
en missies en dienen daarom als middelpunt voor hun eigen Scientology
gemeenschap. Ze vormen een plaats
waar scientologen uit alle lagen van de
bevolking kunnen samenkomen om
hun ervaringen te delen. Scientologen
bezoeken hun kerken voor auditing en
training, maar ook voor het bijwonen
van de zondagsdiensten, huwelijken,
begrafenissen en naamgevingsdiensten,
de vrijdagavond bijeenkomsten en het
vieren van Scientology feestdagen.
Sommige kerken, die “Celebrity
Centres” worden genoemd, hebben een
ledenbestand dat voornamelijk bestaat
uit kunstenaars, locale gezagsdragers en
andere plaatselijke autoriteiten, hoewel
hun deuren net als bij alle andere
Klasse V-kerken voor iedereen open
staan.
Scientology kerken worden in stand
gehouden door bijdragen van hun
parochianen. Zij worden ondersteund
door giften die parochianen doen
teneinde deel te nemen aan bepaalde
godsdienstige gebruiken. Deze giften
worden uitsluitend gebruikt ter
bevordering van de godsdienstige, liefdadige en andere activiteiten voor het
algemeen welzijn.

Midden in Hollywood vinden we het Celebrity Centre van de Church
of Scientology International, een oase voor kunstenaars die op zoek
zijn naar spirituele vrijheid en daarbij gebruik maken van de technologieën van Dianetics en Scientology.
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SAINT HILL EN ADVANCED
ORGANIZATIONS
De oorspronkelijke Saint Hill
Church is gevestigd in East Grinstead in
het graafschap Sussex in Engeland, waar
L. Ron Hubbard van 1959 tot 1966
woonde. Hier deed hij enkele van zijn
belangrijkste ontdekkingen op het
gebied van het verstand en de geest. Hij
maakte die regelmatig bekend in zijn
dagelijkse lezingen, die werden bijgewoond door gevorderde leden die uit de
hele wereld daarheen waren gekomen
om onder zijn leiding te studeren.
Tegenwoordig staat deze verzameling
werken bekend als de ‘Saint Hill Special
Briefing Course’. Het is de meest uitgebreide
auditor-trainingscursus
in
Scientology en bestaat uit bijna 450 op
band opgenomen lezingen en geschreven
materiaal.
Er zijn nu Saint Hill kerken in
Kopenhagen, Los Angeles en Sydney. Zij
vormen het niveau dat volgt na de Klasse
V kerken. Naast het verzorgen van de
gevorderde trainingen van de Saint Hill
Special Briefing Course, voeren deze
kerken ook enkele van de meest
gevorderde niveaus van auditing uit.
‘Scientology Advanced Organizations’
leveren vergevorderde niveaus van auditing en training, met inbegrip van de eerste
niveaus van ‘Operating Thetan’ (‘OT’).
Advanced Organizations bevinden zich in
Los Angeles, East Grinstead, Kopenhagen
en Sydney.
Saint Hill-kerken en Advanced
Organizations verlenen over het algemeen diensten aan scientologen van de
missies en Klasse V kerken in hun eigen
deel van de wereld, maar ieder is vrij in
het maken van een keuze voor een
bepaalde locatie.
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De Church of Scientology Advanced Organizations en Saint Hills verschaffen diensten aan parochianen over de gehele
wereld. Hierboven is afgebeeld de Advanced Organization/Saint Hill in East Grinstead in Engeland; rechtsonder op pagina
64 de Advanced Organization in Los Angeles; linksonder de American Saint Hill Organization in Los Angeles en rechtsonder de Advanced Organization Saint Hill Europe in Kopenhagen.
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De Flag Service Organization in Clearwater, Florida is gevestigd in meer dan 30 gebouwen. Fort
Harrison (hierboven) is een centrum voor parochianen die uit de hele wereld hier naar toe komen om
deel te nemen aan gevorderde niveaus van auditing. Enkele daarvan worden uitsluitend gegeven in
deze Scientology kerk.

CHURCH OF SCIENTOLOGY FLAG
SERVICE ORGANIZATION

Deze tak verzorgt de hoogste niveaus
van auditortraining en Klasse V kerken en
missies zenden hun stafleden regelmatig
naar deze speciale training. Ook voor
auditing kan men terecht bij de Church of
Scientology Flag Service Organization,
met inbegrip van ver gevorderde OTniveaus.
Deze kerk staat bekend als het ‘mekka’
van Scientology en is het geestelijk
hoofdkwartier voor scientologen over de
hele wereld, die hier naar toe reizen om in
de unieke omgeving deel te nemen aan de
religieuze diensten. De kerk heeft
ongeveer 800 mensen in dienst, waarvan
velen verschillende talen vloeiend
spreken waardoor het mogelijk is de internationale kerkgemeenschap van dienst te
zijn.

Op het daaropvolgende niveau van de
godsdienstige hiërarchie van Scientology
staat de Church of Scientology Flag
Service Organization, gevestigd in
Clearwater in de staat Florida. Deze organisatie is de grootste Scientology kerk in de
wereld.
De ‘Flag’ (Vlag) in de naam van deze
kerk stamt van de oprichting in 1967 aan
boord van het schip Apollo, dat toen
dienst deed als vlaggeschip van een kleine
vloot die in de jaren zestig en zeventig als
godsdienstig toevluchtsoord en voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt. Als traditie bleef de naam behouden toen deze kerk
naar het vasteland verhuisde.
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De hoogste niveaus van auditing zijn toegankelijk voor parochianen en vinden plaats aan boord van het 150
meter lange schip ‘Freewinds’, de basis van de Church of Scientology Flag Ship Service Organization.

DE CHURCH OF SCIENTOLOGY
FLAG SHIP SERVICE
ORGANIZATION

STAFMEDEWERKERS VAN
SCIENTOLOGY ORGANISATIES
Plaatselijke kerken en missies van
Scientology worden geleid door een staf
die bestaat uit scientologen die zich
volledig hebben gewijd aan hun godsdienst. Hun verantwoordelijkheden lopen
sterk uiteen, hoewel alle functies direct of
indirect te maken hebben met de diensten
die Scientology alle parochianen verleent.
Sommigen zijn verantwoordelijk voor
handhaving van de leer, anderen voor de
verspreiding ervan. Sommigen bekleden
bestuursfuncties. Anderen zijn direct
betrokken bij de diensten van Scientology:
de cursusleiders die training geven in
Dianetics en Scientology en de auditors

Het daaropvolgend niveau in de hiërarchie
wordt ingenomen door de Church of
Scientology Flag Ship Service Organization
die het hoogste niveau van auditing uitvoert,
en ook speciale godsdienstige cursussen in
Scientology verzorgt die nergens anders
beschikbaar zijn. Deze kerk is ook uniek in die
zin dat zij diensten houdt aan boord van de
‘Freewinds’, een 150 meter lang schip met een
thuisbasis in de Caribische Zee. De ‘Freewinds’
dient als ideaal religieus toevluchtsoord, waar
parochianen in een volledige Scientology sfeer
zich geheel kunnen wijden aan hun geestelijke
ontwikkeling.
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De meest toegewijde staf van de kerk zijn de leden van de ‘Sea Organization’, die zo wordt genoemd omdat
de oorspronkelijke leden woonden en werkten aan boord van een kleine vloot schepen. Het blazoen van de
Sea Organization symboliseert de toewijding van deze godsdienstige orde aan de Scientology godsdienst. Het
motto ‘Revenimus’ (‘Wij komen terug’) onderstreept de eeuwigdurende toewijding van het individuele lid van
de Sea Organization aan de Scientology religie
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die de godsdienstige begeleiding verzorgen.
Deze stafmedewerkers zijn uiteraard belangrijk voor de godsdienst, maar zij zouden
hun werk niet kunnen doen zonder de
steun van de rest van de staf. Het is
duidelijk dat al het personeel van een
Scientology kerk bestaat uit toegewijde
mensen, die zich tot taak hebben gesteld
hun medemens te dienen.

De belangrijkste eigenschap die de
leden van de Sea Org onderscheidt van
andere Scientology stafmedewerkers, is
hun eeuwigdurende verbintenis aan de
godsdienst. Leden van de Sea Org tekenen
een overeenkomst voor de duur van een
miljard jaar, een gelofte die voor een scientoloog een intens persoonlijke en diepe
godsdienstige betekenis heeft. Leden van
de Sea Org delen ook een unieke traditie
en levensstijl. Zij wonen gemeenschappelijk in door de kerk beschikbaar
gestelde behuizing en maken gebruik van
collectieve eetzalen. Zij ontvangen slechts
een gering salaris voor hun werk. Maar
materiële beloning is voor hen van weinig
belang. Zij beschouwen het voorrecht om
hun godsdienst op de hoogste en meest
toegewijde niveaus te dienen, als de grootste
beloning die zij ooit kunnen krijgen.
Uit erkenning voor de belangrijke rol
die zij in de godsdienst spelen, staan leden
van de Sea Org hoog aangeschreven bij
alle scientologen.

DE SEA ORGANIZATION
De meest toegewijde stafmedewerkers
van de kerk zijn de leden van de Sea
Organization, meestal afgekort als Sea Org,
een internationale godsdienstige broederschap met meer dan 5000 leden. De Sea
Org, die verder geen formele status heeft, is
een religieuze groepering met een unieke
traditie. Het begon in 1967 toen L. Ron
Hubbard, nadat hij zich had teruggetrokken
uit alle leidinggevende posities binnen de
kerk, naar zee ging met een handjevol
ervaren scientologen om zich volledig te
wijden aan het onderzoek van de hogere
niveaus van auditing. Leden van de Sea Org
woonden en werkten oorspronkelijk aan
boord van een kleine vloot schepen, die
werd aangevoerd door het vlaggeschip
Apollo.
Terwijl de Sea Org groeide, breidde deze
zich uit tot vestigingen aan land, zoals de
Advanced Organizations in Los Angeles en
Denemarken. Tegenwoordig houden leden
van de Sea Org zich nog steeds bezig met de
hoogste niveaus van Scientology en daarom
worden alle organisatorische functies boven
het niveau van Klasse V bezet door leden van
de Sea Organization.

SAMENVATTING
De kerken en organisaties van Scientology
werken uitsluitend om de doelstellingen en
oogmerken van de godsdienst te vervullen.
Hun staf bestaat uit toegewijde mensen die de
Scientology geschriften zowel bij het uitvoeren van bestuurlijke taken als bij godsdienstige activiteiten naleven. De kerken zijn altijd voor iedereen toegankelijk en staan klaar
om hulp te verlenen. Zij vormen de kern van
het godsdienstig leven voor de scientologen
en wijzen de weg naar de verlossing van de
mens
en
naar
de
brede maatschappelijke doelstellingen van
Scientology.
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RELIGIOUS
TECHNOLOGY CENTER

erwijl de Church of Scientology
International en de kerken,
missies en veldauditor-groepen,
die samen de hiërarchie van de godsdienst
vormen, de traditionele kerkelijke functies
uitvoeren – godsdienstige diensten en
kerkelijk beheer – is er nog een andere
Scientology kerk, die een unieke rol speelt
in het vasthouden aan de grondbeginselen
van de godsdienst. Dit is het Religious
Technology Center, dat de belangrijke
functie heeft om de orthodoxe tradities
van de Scientology godsdienst voor eeuwig
te bewaken en bewaren.
Het bewaken en bewaren van de zuiverheid van de geschriften is geen kleine
taak. In de geschiedenis, heeft bijna iedere
godsdienst perioden van groei doorgemaakt die gepaard gingen met wijzigingen in de doctrines en gebruiken van de
godsdienst, soms zelfs openlijke afwijkingen van haar oorspronkelijke missie.
In het begin zag L. Ron Hubbard
persoonlijk toe op de orthodoxe uitvoering

T
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van de Scientology gebruiken. Als
integraal deel van zijn inspanningen liet
hij ook een groot aantal van bepaalde
woorden en symbolen van de godsdienst,
inclusief het woord ‘Scientology’, als
handelsmerk registreren. Deze geregistreerde handelsmerken voorzien in een
wettelijk mechanisme dat verzekert dat de
godsdienstige technieken van Scientology
nauwkeurig volgens de geschriften worden
uitgevoerd en niet kunnen worden
aangetast door wederrechtelijke toeëigening of misbruik.
In 1982 droeg Hubbard deze religieuze
handelsmerken over aan het pas
opgerichte Religious Technology Center
en belastte hij dit met de verantwoordelijkheid, de Scientology godsdienst te
beschermen door handhaving van het
zuiver, ethisch en orthodox gebruik van de
godsdienstige technieken. Het Religious
Technology Center bewaakt aldus de
zuiverheid van de Scientology technieken
en beschermt deze middels wettelijke registratie tegen misbruik en zwendel. Waar
nodig kan men zich beroepen op de wet
om bepaalde woorden en symbolen van
Scientology in landen over de hele wereld
te handhaven als religieuze handelsmerken.
Het Religious Technology Center
houdt zich niet bezig met de dagelijkse
gang van zaken in de kerk. De enige functie van dit centrum is de bescherming van
de technologie van Scientology, zodat
deze altijd op de juiste manier kan worden
toegepast.

De
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DE SCIENTOLOGY LIDMAATSCHAPSVERENIGING

D

e International Association of
Scientologists (‘IAS’) is de
internationale lidmaatschapsorganisatie voor scientologen. De organisatie
bestaat uit personen, Scientology kerken en
landelijke associaties van Scientology. Door
haar eigen activiteiten en die van haar leden,
belichaamt de IAS het begrip ‘internationale
godsdienstige gemeenschap’.
Het doel van de IAS is in alle delen van
de wereld de Scientology godsdienst te
verenigen, te promoten, te ondersteunen en
te beschermen, zodat de doelstellingen van
Scientology kunnen worden bereikt. De
IAS ondersteunt ook Scientology kerken en
individuele scientologen die op vrijwillige
basis zijn belast met speciale projecten ter
verbetering van hun gemeenschap of de
wereld in het algemeen; vooral projecten
die godsdienstvrijheid bevorderen. De IAS
zorgt ervoor dat de godsdienst op gepaste
wijze wordt verdedigd en beschermd, zodat
scientologen overal kunnen voortgaan met
het brengen van hun boodschap van
geestelijke verlossing. De IAS verenigt
scientologen over de hele wereld door
activiteiten te organiseren die de doelstellingen van Scientology, vrijheid en hoop
voor alle volkeren op aarde, bevorderen.
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In Oktober 1984 kwamen scientologen van vele landen tezamen in Saint Hill in Engeland en vormden de
International Association of Scientologists. Zij tekenden de Gelofte aan de Mensheid, waarmee zij beloofden zich
te wijden aan het doel van Scientology: een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te
hebben, en waar de mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen.
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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.

cientology bevat sterke ethische 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 herhaaldelijk 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.

S
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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.
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bezoeken ziekenhuizen en bejaardentehuizen, waar zij troost geven en voor afleiding 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 psychisch 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 verbeteren door middel van speciale projecten,
zoals het schoonmaken van parken, nieuw
leven inblazen van stadsbuurten en het verwijderen van graffiti van openbare
gebouwen. Ze kunnen in parken en op stranden 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 hulpverleningsorganisaties, 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

Zoals in het handboek over Scientology
wordt uitgelegd:
Als er behalve de eerste dynamiek geen
andere bestond, zou men geen andere verantwoordelijkheid 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 gereduceerd 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 programma’s voor het algemeen welzijn,
alsmede aan vrijwillige activiteiten in hun
omgeving.
Vanzelfsprekend zijn Scientology
kerken het middelpunt voor het vrijwilligerswerk van de leden en van daaruit
wordt ook aanmoediging en ondersteuning
voor deze inzet gegeven. De kerken organiseren ook hun eigen activiteiten ten behoeve van het algemeen welzijn - van informatie over drugsgebruik en campagnes ter
voorkoming van misdaad tot verbetering
van de samenleving.

HET PROGRAMMA VAN DE VRIJWILLIG GEESTELIJKEN
Eén van de manieren waarop scientologen 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
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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 kleding aan behoeftige families.

voor geestelijke ontwikkeling.
Andere technieken en principes die door
Scientology worden toegepast in het programma hebben rechtstreeks betrekking op
de oorzaken en gevolgen van drugsverslaving en helpen de deelnemers nuttige leden
van de samenleving te worden. Dit programma bevat elementen die helpen om te communiceren, 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 deelnemers aan het Narconon-programma vier jaar
later nog drugsvrij waren. In het gevangeniswezen stelde men vast dat geen enkele
gevangene die had deelgenomen aan het
Narconon-programma terugviel in een misdadig 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 drugsgebruik in de gevangenis en leren de gevangenen waardevolle gedragsregels om zich voor
te bereiden op hun terugkeer in de

MAATSCHAPPELIJK WERK
VAN SCIENTOLOGY
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: drugsrehabilitatie en -voorlichting. Jarenlang zijn de verschillende activiteiten die op dit gebied door
scientologen werden ontplooid het middelpunt
geweest van uitgebreide sociale programma’s.
De Scientology kerken en individuele scientologen 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.

DRUGSREHABILITATIE EN -VOORLICHTING
Eén van de bekendste op de maatschappij gerichte programma’s is het residentiële
drugsrehabilitatie- en voorlichtingsprogramma ‘Narconon’ (afgeleid van ‘non-narcosis’
of ‘geen drugs’). Het rehabilitatieprogramma
van Narconon maakt gebruik van een
ontwenningskuur die Hubbard oorspronkelijk 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
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Scientologen over de hele wereld zijn
betrokken bij een aantal antidrugsprogramma’s. Kinderen in Spanje krijgen een
speciale dankbetuiging van de burgemeester voor hun antidrugsactiviteiten.
(linksboven). In Duitsland, Denemarken,
Canada en in vele andere landen organiseren 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.
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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 rehabilitatiecentra in meer dan 11 landen, waaronder 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 voorlichtingsproject dat de ‘Drug-Free Marshals
Campaign’ werd genoemd, met het doel
jonge mensen aan te moedigen de verantwoordelijkheid te nemen voor het tot stand
brengen van een generatie (hun eigen) zonder drugs. Inmiddels is dit programma één van
de meest succesvolle campagnes in zijn soort
- meer dan 20.000 schoolkinderen en volwassenen hebben beloften getekend om nooit
drugs te gebruiken. Dit programma, dat internationaal 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 zonder 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 concerten met een anti-drugs thema door
beroemdheden en conferenties met

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

ONDERWIJS

In het begin van de jaren zestig deed L.
Ron Hubbard een uitgebreide studie naar leren
teneinde een betere methode te vinden om de
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aan een complete school met leraren of slechts
een paar geïnteresseerden. Een Engelse scientologe, 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 grondbeginselen 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 lesprogramma’s. Hubbards studietechniek wordt
toegepast door honderden organisaties en
scholen in 30 landen op alle continenten,
waaronder China, Pakistan, Australië, ZuidAfrika, de Verenigde Staten en enkele Europese
landen. Onlangs werden deze technieken ook
geïntroduceerd in Rusland en Oeganda.

VERBETERING VAN DE
PUBLIEKE MORAAL
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 scientologen 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

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 verschillende 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
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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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NATIE

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.

In 1988 vormde de
Scientology kerk een afzonderlijke organisatie zonder winstoogmerk, genaamd ‘Association for
Better Living and Education’
(‘ABLE’). Het was de bedoeling de al jarenRECLASSERING
lang bestaande hervormingsprogramma’s van de Scientology
Scientologen hebben ook
kerken en individuele scientoloScientology kerken gen te coördineren. Hierdoor was
principes uit de boeken van
Hubbard overgenomen om
de kerk in staat de liefdadige en
organiseren en
gevangenen en jeugdige misdadicoördineren allerlei sociale programma’s onder te
gers te helpen nuttige leden van
brengen in een afzonderlijke
liefdadigheidsde maatschappij te worden.
organisatie die zich volledig kon
Dit sociale programma, dat
bezighouden met het nastreven
activiteiten, die
‘Criminon’ wordt genoemd,
van deze doeleinden. Sindsdien
variëren met de
bestaat uit een aantal begeleide
heeft ABLE voortdurend gewerkt
behoeften in de
cursussen en zelfstudies dat bijaan het ondersteunen en
draagt aan het ontwikkelen van
bevorderen van de algemene
lokale
communicatieve vaardigheden
gemeenschappen en l i e f d a d i g h e i d s p r o g r a m m a ’s
en studievaardigheden, hoe antiwaarmee de kerk zich traditioneel
de talenten en
sociale tendensen te herkennen
heeft beziggehouden, waardoor
en het verwerven van een hogere
vaardigheden van een grote groei mogelijk was.
standaard van eerlijkheid en
ABLE ondersteunt plaatselijke
de leden.
betrouwbaarheid. Een belangrijk
hervormingsprogramma’s met
deel van het Criminon programbehulp van vier internationaal
ma is een schriftelijke cursus
werkende organisaties. Dit zijn
gebaseerd op ‘De weg naar het geluk’.
‘Narconon International’, werkzaam op het
Sinds de officiële start van het Criminon
gebied van drugsgebruik en voorlichting,
programma in 1967, heeft het meer dan 10.000
‘Criminon International’, werkzaam op het tergevangenen en jeugdige delinquenten bereikt
rein van de reclassering, ‘Applied Scholastics
in gevangenissen in Engeland, de Verenigde
International’, dat zich met onderwijs
Staten, Mexico, Argentinië, Hongarije, Polen,
bezighoudt, en ‘The Way To Happiness
Zweden en Afrika.
Foundation International’, die verbetering van
De reacties op het resultaat van het prode morele standaarden nastreeft.
gramma zijn zeer positief. Zij die het Criminon
Hoewel deze organisaties als afzonderlijke
programma hebben doorlopen, maken zonder
eenheden bestaan, werken zij nauw samen met
uitzondering melding van een nieuw gevoel
de plaatselijke kerken en coördineren zij, waar
van eigenwaarde, een nieuw begrip voor de
mogelijk, hun activiteiten.
betekenis van het leven en een nieuwe belofte
Scientology kerken organiseren en
te
gaan
doen.
om
het
beter
coördineren allerlei liefdadigheidsactitiveiten,
Gevangenisautoriteiten en reclasseringsdie variëren met de behoeften in de lokale
ambtenaren zien een belangrijke verbetering in
gemeenschappen en de talenten en vaardighehet gedrag van de criminelen die zij begeleiden
den van de leden. Onder de dagelijkse
en een aanzienlijke daling van recidivisme.
activiteiten zien we programma’s ter verfraaiing
van onaantrekkelijke buurten, geldinzamelingen voor door de politie georganiseerde
SAMENWERKING EN COÖRDIjeugdprogramma’s, campagnes om bloed te
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geven aan het Rode Kruis, het verzamelen van
speelgoed en kleding voor de minderbedeelden, buurtprogramma’s ter bestrijding van
de misdaad, amusementsprogramma’s voor
patiëntjes van kinderziekenhuizen en bewoners van bejaardentehuizen, en hulp aan plaatselijke instanties die zich toeleggen op het verbeteren van de samenleving.

SAMENVATTING
Scientology kerken en individuele scientologen werken onvermoeibaar aan de verbetering 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 scientoloog een ander lid van de gemeenschap
helpt. Deze individuele voorvallen van schijnbaar 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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L. Ron Hubbard woonde van 1959 tot 1966 in Saint Hill Manor, in het
Engelse graafschap Sussex. Saint Hill doet ook dienst als internationaal
opleidingscentrum en is één van de hoofdzetels van de Scientology kerk.
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L. Ron Hubbard,
de stichter
van Scientology
■

Als grondlegger van de Scientology godsdienst en enige auteur van de geschriften van de kerk wordt
L. Ron Hubbard gerespecteerd door scientologen uit de gehele wereld. Een opvolger heeft hij niet.
Hij wordt niet herdacht als iemand die geïdealiseerd of aanbeden moet worden, maar als een man die de
Scientology godsdienst heeft nagelaten die nog steeds voortleeft.
Enige kennis van zijn achtergrond dient ter illustratie van de manier waarop hij de waarheden
van de Scientology godsdienst ontdekte.

DE EERSTE JAREN

huisden de Hubbard’s dan ook naar Helena, in
de noordelijke staat Montana. Tijdens hun
verblijf aldaar raakte Hubbard bevriend met de
Blackfeet indianen, in het bijzonder met een
medicijnman die later de jonge Hubbard de eer
zou aandoen hem bloedbroeder te maken.
Toen zijn vader in 1927 werd overgeplaatst
naar de Amerikaanse marinebasis op het eiland
Guam, begon voor L. Ron Hubbard een periode

. Ron Hubbard werd geboren op 13
maart 1911 in Tilden, in de
Amerikaanse staat Nebraska, als
zoon van marineofficier Harry Ros
en zijn vrouw Ledora May Hubbard. Voor een
militair gezin was veel op reis zijn eerder regel
dan uitzondering en kort na zijn geboorte ver-

L
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van reizen die het grootste deel van de
daaropvolgende jaren zou beslaan. Hij voer
over het zuiden van de Stille Oceaan en de
Zuidchinese Zee en hij trok door China tot
aan de heuvels in het westen.
Later zou hij over zijn intense nieuwsgierigheid naar en zijn studie van de
Aziatische cultuur schrijven: “Mijn belangstelling lag voornamelijk op het gebied van
de godsdienst. Ik was gefascineerd door het
boeddhisme en het taoïsme”. Zijn interesse
ging gepaard met verbazing over het
menselijk lijden dat hij overal zag terwijl de
slachtoffers beweerden te geloven in deze
Oosterse godsdiensten. Hij kwam dan ook
spoedig tot de conclusie dat hij diepgaander
onderzoek moest doen om dit te kunnen
begrijpen.
Hij kwam terug naar de Verenigde
Staten waar hij zich liet inschrijven aan de
George Washington Universiteit om een
technische studie te gaan volgen. Als natuurlijk gevolg van de interesse die in Azië
was gewekt, begon hij met een zoektocht
naar wat hij toen noemde “de essentie van
het Leven”.
Daarom volgde hij één van de eerste
cursussen in de kernfysica die in Amerika
werd gegeven. Daar onderzocht hij de
mogelijkheid of leven kon worden verklaard aan de hand van kleine energiedeeltjes. Hij vroeg zich af: “Is het mogelijk dat we
met deze nieuwe tak van de natuurkunde de
levensenergie kunnen ontdekken?” Dit
opende de deur op een kier, maar het was dit
soort methodiek dat hem naar een volledig
wetenschappelijke benadering van spirituele vraagstukken leidde.
Na zijn werk aan de George
Washington Universiteit nam hij deel aan
internationale volkenkundige expedities
naar de Caribische Zee en vervolgens naar
Puerto Rico.

Na zijn terugkeer naar de Verenigde
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werd Hubbard benoemd tot luitenant in de
Amerikaanse marine en hij deed dienst op
de Stille Oceaan en de Atlantische
Oceaan. Begin 1945 werd hij gedeeltelijk
invalide en blind verklaard als gevolg van
respectievelijk heup- en rugletsel en verHubbards literaire loopbaan stelde hem in
wondingen aan de oogzenuw. Hij werd
staat zijn onderzoek voort te zetten naar wat
opgenomen in het Oak Knoll marinehospihij toen de “gemene deler van het leven”
taal in Oakland in California.
noemde. Aan het eind van de
Tijdens zijn verblijf aldaar
jaren dertig voerde hij experibegon Hubbard, in samenmenten uit op het gebied van
werking met anderen, zijn
cellulair geheugenbehoud en
eerste therapeutische techgeheugentransmissie naar latere
nieken te testen die hij in de
generaties. Hij kwam tot de ontNaarmate
loop van zijn onderzoek had
dekking dat een onbekende facontwikkeld. Hij koos hiervoor
Hubbards
tor in staat was het geheugen
van een enkele gebeurtenis vast onderzoek vorderde, ex-gedetineerden uit Japanse
interneringskampen, vooral zij
te leggen en van de ene cellulaire generatie naar de volgende vond hij steeds meer die een niet te verklaren
bewijs dat de mens onvermogen hadden eiwitten
over te brengen.
op te nemen, dit ondanks horeen geheel en al
moonbehandelingen.
Met
spiritueel wezen is. toepassing van een vroegere
MIJLPALEN
versie van Dianetics probeerde
Zijn bevindingen
In 1938 verscheen een
wezen op mogelijke Hubbard te bepalen of één of
andere vorm van ‘mentale
samenvatting van deze en
staten van zijn die blokkade’ een normaal herstel
andere bevindingen in zijn
veel verder reikten in de weg stond. Hij ontdekte
ongepubliceerde manuscript
dat het denken inderdaad de
‘Excalibur’. In dit werk stelde
dan eerder was
hormonale functie beïnvloedhij dat de dynamische impuls
vermoed - wat
de en niet, zoals toen algemeen
van het leven de drang is tot
werd
aangenomen,
het
volgde was het
voortbestaan. De reikwijdte van
omgekeerde.
Door
zelf
gebruik
‘Excalibur’ was immens groot.
fundament van
te maken van deze technieken,
Hubbard filosofeerde niet alleen
Scientology.
was Hubbard uiteindelijk in
over een definitieve vorm van
staat te herstellen van zijn vervoortbestaan van het leven,
wondingen.
maar ook over een methode om
Aan het eind van de oorlog
een oplossing te vinden voor
begon Hubbard met een intenalle levensproblemen. Hij
sief testprogramma en werkte
verkoos echter het werk niet te
hij voortdurend aan de verfijning van de
publiceren, omdat het geen bruikbare theraDianetics technieken. In wezen waren deze
pie bevatte.
Daarom zette hij zijn onderzoek in twee technieken gericht op wat hij als de enige
richtingen voort: het bevestigen van zijn the- bron van alle psychosomatische ziekten en
orie van voortbestaan als de enige dynamische mentale afwijkingen definieerde, oftewel wat
hij het reactieve verstand noemde.
impuls van het leven en het bepalen welk
interne mechanisme in het menselijk verstand
deze impuls in de weg staat.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,

Staten in 1933 begon Hubbard aan zijn
literaire carrière. Zijn werk besloeg alle
genres en tussen 1934 en 1950 zou hij
meer dan 200 romans, korte verhalen en
draaiboeken schrijven.
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onsterfelijke levenskracht, die hij uiteindelijk
thetan zou noemen, een potentieel almachtig
en onbegrensd wezen en in feite de levenskracht zelf.
Gezien het onderliggende godsdienstige
karakter van deze ontdekkingen, was het niet
vreemd dat degenen die Scientology
bestudeerden zich als leden van een nieuwe
godsdienst gingen beschouwen. Dientengevolge stichtten de scientologen in 1954 in
Los Angeles de eerste Scientology kerk.
Met het oprichten van Scientology nam
ook de invloed van het werk van Hubbard op
internationaal niveau toe. In het midden van
de jaren vijftig reisde hij regelmatig heen en
weer tussen Europa om lezingen te houden en
de Founding Church in Washington om
onderwijs te geven. Als hoofd van de kerk zag
hij ook toe op het leidinggeven van
Scientology over de hele wereld en schreef
hij beleidslijnen voor de organisatie die nog
steeds de grondslag vormen voor het bestuur
van de kerk.
In 1959 verhuisde Hubbard naar Saint
Hill Manor in het Engelse East Grinstead, in
het graafschap Sussex. Daar vestigde hij zich
en zette zijn onderzoek voort alsmede zijn
instructies en lezingen over de geest. Eén van
de belangrijkste ontwikkelingen in de jaren
zestig was de introductie van een serie lezingen, genaamd de ‘Saint Hill Special Briefing
Course’, een uiteenzetting van de ‘Brug naar
Totale Vrijheid’ en de geleidelijke stappen op
die brug die tot steeds hogere niveaus van
spirituele bewustwording leiden.
In 1967, nadat Hubbard zijn functie als
hoofd van het wereldomvattende netwerk van
Scientology kerken had neergelegd, ging hij
naar zee opdat hij zich ongestoord kon gaan
wijden aan zijn onderzoek naar de hoogste
niveaus van geestelijke verworvenheid die
Scientology kon bieden.
Aan boord van de 3200 ton metende
‘Apollo’ perfectioneerde Hubbard de lagere
niveaus van Scientology en ging hij verder
met zijn onderzoek hoe de hogere spirituele
niveaus te bereiken. Hij begon ook te zoeken
naar oplossingen voor de meest urgente
maatschappelijke problemen. In 1969 bijvoor-

De eerste samenvatting van Hubbards
bevindingen werd informeel aan vrienden
en collega’s gepresenteerd in de vorm van
een manuscript, getiteld ‘Dianetics: The
Original Thesis’. Er kwamen onmiddellijk
veel reacties en uiteindelijk haalde men
Hubbard ertoe over een volledig handboek
te schrijven over hoe Dianetics kon worden
toegepast. Onder de titel ‘Dianetics: The
Modern Science of Mental Health’
(Nederlandse titel ‘Dianetics: de nieuwe
wetenschap over geestelijke gezondheid’)
werd het boek op 9 mei 1950 uitgegeven.
Dianetics was meteen een succes en
L. Ron Hubbard kreeg voortdurend verzoeken om zelf instructie over de techniek
te geven. Spoedig daarna werden in de
Verenigde Staten zes ‘Dianetics Research
Foundations’
opgericht.
Naast het veelvuldig geven van instructies en lezingen, zette Hubbard zijn onderzoek voort en in 1951 schreef hij zijn
tweede boek over Dianetics: ‘Science of
Survival’. In dit boek beschrijft hij gedetailleerd over de samenhang tussen de fundamentele levenskracht - de geest - en het
stoffelijk universum. In ‘Science of
Survival’ wordt ook uitgelegd hoe deze
samenhang kan leiden tot ongewenste
blokkades van de geest en hoe deze hindernissen naar spirituele bevrijding kunnen worden overwonnen.

HET SPIRITUELE WEZEN
VAN DE MENS
Naarmate Hubbards onderzoek vorderde,
vond hij steeds meer bewijs dat de mens een
geheel en al spiritueel wezen is. Zijn bevindingen wezen ook op mogelijke staten van
zijn die veel verder reikten dan eerder was
vermoed.
Wat volgde was het fundament van alles
waar Scientology zich op richt - zoals
Hubbards definiëring van die ogenschijnlijk
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Scientology Kerk, in Clearwater in de staat
Florida. Omdat er een grote behoefte bestond
aan instructiefilms over de grondbeginselen
van Scientology, verhuisde hij naar het zuiden
van Californië, waar hij een groot aantal van
dit soort films over de godsdienst schreef en
produceerde.
In de jaren tachtig voltooide Hubbard zijn
onderzoek naar het toppunt van het
geestelijk vermogen van de mens. Na de
beëindiging van dit onderzoek, waarmee de
voltooiing van alle Scientology geschriften
een feit was en waaraan hij het grootste
gedeelte van zijn leven had besteed, nam
Hubbard op 24 januari 1986 afscheid van dit
leven.

beeld, viel het hem op dat drugsgebruik in verband stond met cultureel en geestelijk verval
en begon hij te werken aan wat uiteindelijk
het ‘Hubbard Drug Rehabilitation Program’
zou worden. En nadat hij had opgemerkt hoe
wijdverspreid het analfabetisme was en welk
verlies het falende onderwijssysteem voor de
samenleving veroorzaakte, begon hij onderwijsmethoden te ontwerpen voor buitenkerkelijk
gebruik. De ontdekkingen van Hubbard op
deze gebieden liggen ten grondslag aan veel
projecten die de verbetering van de gemeenschap beogen. Sindsdien houdt de kerk zich
daar intensief mee bezig.
Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten
in 1975, wijdde Hubbard zijn energie aan het
oprichten van de “Flag Land Base” van de
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Ik wil graag anderen helpen en beschouw het als de grootste vreugde in mijn leven als ik zie dat iemand zich
bevrijdt van de schaduwen die zijn dagen zo donker maken - L. Ron Hubbard.

tatie, kunnen voorkomen dat zij verslaafd
werden. En letterlijk meer dan vijftig miljoen
mensen namen kennis van zijn niet-godsdienstige morele voorschrift.
Maar Hubbard was er niet op uit om
toegejuicht te worden of erkenning te krijgen,
maar wilde zijn doelstelling bereiken de mens
te helpen ‘een beter wezen te worden’ door
het stichten van de Scientology godsdienst.

Momenteel bestaan de Scientology
geschriften uit miljoenen woorden die zijn
opgetekend in boeken en lezingen van L. Ron
Hubbard. Totaal zijn er meer dan 120 miljoen
boeken van hem in omloop.
Hubbards nalatenschap strekt ook verder
dan Scientology. Zijn ontdekkingen op
onderwijskundig gebied hebben miljoenen
kinderen geholpen beter te leren lezen, schrijven en begrijpen. Honderdduizenden mannen en vrouwen hebben hun drugsverslaving
overwonnen of hebben, dank zij zijn ontdekkingen op het gebied van drugsrehabili-
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De doeleinden

van Scientology
door L. Ron Hubbard

E

en beschaving zonder krankzinnigheid,
zonder misdadigers en zonder oorlog,
waar het capabele mensen gegund is
succes te hebben en waar het eerlijke
mensen gegund is rechten te hebben, en waar de
mens vrij is om zich tot hogere niveaus te
verheffen, dat zijn de doeleinden van
Scientology.
Deze doeleinden, die in 1950 voor het eerst werden aangekondigd aan een wereld in beroering,
liggen ruimschoots binnen het bereik van onze
technologie.
Scientology is niet-politiek van aard en verwelkomt iedereen, ongeacht zijn geloof,
ras of land van herkomst.
We beogen geen revolutie. We beogen slechts
evolutie naar hogere staten van zijn, zowel voor
het individu als voor de maatschappij.
Wij slagen in het bereiken van onze doeleinden.
Sinds eindeloze millennia was de mens in het
ongewisse omtrent zichzelf, zijn verstand en het
universum, maar nu is er voor hem een doorbraak gemaakt.
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dan zouden we nu niet helder genoeg van geest
zijn om te doen waar we mee bezig zijn.

Andere pogingen van de mens zijn overtroffen.
De gezamenlijke waarheden van de denkende
mens sinds vijftigduizend jaar, gezuiverd en uitgebreid door nieuwe ontdekkingen over de
mens, hebben tot dit succes geleid.

De mens staat wantrouwig tegenover alle
aangeboden hulp. Hij is dikwijls verraden en
verloor zijn geloof in de mens. Te vaak schonk
hij zijn vertrouwen en werd verraden. We kunnen fouten maken, want we bouwen een wereld
op met gebroken strohalmen. Maar we zullen
uw vertrouwen in ons nooit beschamen zolang
u één van de onzen bent.

We heten u welkom bij Scientology. We
verwachten slechts van u dat u helpt bij het
verwezenlijken van onze doeleinden en het
helpen van anderen. En we verwachten dat ook
u geholpen wordt.

De zon gaat nooit onder voor Scientology.
Scientology is momenteel de meest levenskrachtige beweging op aarde.

Moge er een nieuwe dag aanbreken voor u,
voor degenen die u liefhebt en voor de mensheid.

In een wereld in beroering is dit werk niet eenvoudig. Maar aan de andere kant, als het wel
eenvoudig was, zou het niet nodig geweest zijn
het te doen.

Onze doeleinden zijn eenvoudig, ook al zijn ze
groots.

We respecteren de mens en geloven dat hij het
waard is geholpen te worden. We respecteren u
en geloven dat ook u kunt helpen.

En we zullen slagen; met elke nieuwe omwenteling van de aarde zijn we een stap dichter bij
ons doel.

Scientology is haar hulp niet verschuldigd. We
hebben niets gedaan dat we weer goed zouden
moeten maken. Was dat wel het geval geweest,

Uw hulp wordt door ons geapprecieerd.
Onze hulp is de uwe.
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De factoren
(Een samenvatting van de
consideraties en onderzoekingen
aangaande de menselijke ziel en het
stoffelijk universum, die tot voltooiing
kwamen tussen A.D. 1923 en 1953.)

1
2
3
4

siepunten. Aldus worden nieuwe dimensiepunten gevormd. Aldus is er communicatie.

Vóór het begin was er een Oorzaak en het
gehele doel van de Oorzaak was het
creëren van een effect.
In het begin en voor altijd is er de beslissing en de beslissing is TE ZIJN.
De eerste actie van beingness (zijn) is het
aannemen van een gezichtspunt.

De tweede actie van beingness is het van
het gezichtspunt uit laten gaan van punten om naar te kijken; dit zijn dimensiepunten.

8
9
10
11

En aldus is er licht.
En aldus is er energie.

Maar er bestaan andere gezichtspunten
en deze gezichtspunten werpen punten
uit om naar te kijken. En tussen de gezichtspunten ontstaat er uitwisseling; maar de
uitwisseling is nooit anders dan in termen
van het uitwisselen van dimensiepunten.

5

Aldus is er ruimte gecreëerd, want de
definitie van ruimte is: gezichtspunt met
betrekking tot dimensie. En het doel van een
dimensiepunt is ruimte en een punt om naar
te kijken.

6
7

De activiteit van een dimensiepunt is
reiken en terugtrekken.

En aldus is er leven.

12

Een dimensiepunt kan verplaatst worden door het gezichtspunt; want het
gezichtspunt bezit, behalve creatief vermogen
en consideratievermogen, ook wilskracht en
potentiële onafhankelijkheid van handelen;
en het gezichtspunt kan bij het kijken naar

En er bestaat verbinding en uitwisseling
van het gezichtspunt naar de dimen-
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dimensiepunten veranderen met betrekking
tot zijn eigen dimensiepunten of andere
dimensiepunten of gezichtspunten. Aldus
ontstaat alles wat ten grondslag ligt aan
beweging.

13

De dimensiepunten zijn alle, klein of
groot, vast. En ze zijn alleen vast
omdat de gezichtspunten zeggen dat ze vast
zijn.

soortgelijk zijn ten opzichte van zichzelf.
Aldus ontstaan de eigenschappen van
soorten materie.

16

Het gezichtspunt kan dimensiepunten
samenvoegen tot vormen en deze vormen kunnen eenvoudig of gecompliceerd
zijn. Ze kunnen zich op verschillende afstanden van de gezichtspunten bevinden en
op die manier kunnen er combinaties van
vormen bestaan. En de vormen zijn in staat
tot beweging en de gezichtspunten zijn in
staat tot beweging en op die manier kan er
beweging van vormen bestaan.

14

Vele dimensiepunten vormen samen
gassen, vloeistoffen of vaste stoffen
van grotere afmetingen. Aldus is er materie.
Maar het punt waaraan de meeste waarde
gehecht wordt is bewondering en bewondering is zo sterk dat alleen al de afwezigheid
ervan voortduring mogelijk maakt.

17

En de opinie van het gezichtspunt reguleert de consideraties met betrekking
tot de vormen, hun onbeweeglijkheid of hun
beweging, en deze consideraties bestaan uit
het toeschrijven van schoonheid of lelijkheid
aan de vormen en alleen deze consideraties
zijn kunst.

15

Een dimensiepunt kan verschillen van
andere dimensiepunten en kan aldus
individuele eigenschappen bezitten. En vele
dimensiepunten kunnen soortgelijke eigenschappen bezitten, en andere dimensiepunten kunnen eigenschappen bezitten die

18

De gezichtspunten zijn van mening dat
sommige van deze vormen moeten
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dat het in stand gehouden moet worden –
het stoffelijk universum.

voortduren. Aldus is er voortbestaan.

19
20

24

21

25
26

En het gezichtspunt kan nooit vergaan; maar de vorm kan vergaan.

En de gezichtspunten worden nooit
gezien. En de gezichtspunten
beschouwen de dimensiepunten steeds meer
als waardevol. En de gezichtspunten proberen
de ankerpunten te worden, en vergeten dat
ze meer punten en ruimte en vormen kunnen
creëren. Aldus ontstaat schaarste. En de
dimensiepunten kunnen vergaan en daarom
veronderstellen de gezichtspunten dat zij zelf
ook kunnen vergaan.

En de vele gezichtspunten, die met
elkaar in wisselwerking zijn, worden
afhankelijk van elkaars vormen en besluiten
niet om volledig onderschied te maken aangaande het eigendom van de dimensiepunten
en op die manier ontstaat er afhankelijkheid
van de dimensiepunten en van de andere
gezichtspunten.
Hier komt een continuïteit van
gezichtspunt over de wisselwerking
van dimensiepunten uit voort en dit, in
banen geleid, is TIJD.

Aldus ontstaat dood.

De manifestaties van plezier en pijn,
van gedachte, emotie en inspanning,
van denken, van gewaarwording, van
affiniteit, realiteit en communicatie, van
gedrag en zijn, worden aldus afgeleid en de
raadsels van ons universum schijnen hierin
omvat en beantwoord te worden.

22
23

En er zijn universa.

De universa, dan, zijn drie in getal:
het universum dat gecreëerd is door
één gezichtspunt, het universum dat
gecreëerd is door elk ander gezichtspunt, en
het universum dat gecreëerd is door de
gemeenschappelijke activiteiten van gezichtspunten, waarover overeenstemming bestaat

27

Er is beingness, de mens gelooft echter
dat er alleen becomingness (worden)
bestaat.
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28

30

Elk probleem dat hierdoor naar voren
komt, wordt opgelost door gezichtspunten en dimensiepunten vast te stellen,
door verbetering te brengen in de conditie en
het onderlinge samengaan van de dimensiepunten en daardoor van de gezichtspunten, en door overvloed of schaarste aan alle
dingen, aangenaam of onaangenaam te verhelpen door middel van het rehabiliteren
van het vermogen van het gezichtspunt om
punten aan te nemen vanwaar te kijken en
dimensiepunten van welke soort dan ook te
creëren en ontcreëren, te verwaarlozen, te
starten, te veranderen en te stoppen, volgens
de eigen beslissing van het gezichtspunt. Er
moet zekerheid herkregen worden met
betrekking tot alle drie de universa, want
zekerheid, niet gegevens, is kennis.

En boven deze dingen is er wellicht
alleen veronderstelling. En onder deze

dingen is er het spelen van het spel. Maar de
dingen die hier beschreven staan kan de
mens ervaren en weten. Sommigen willen
mogelijk deze dingen onderwijzen en sommigen willen ze mogelijk gebruiken om diegenen die in nood zijn, bij te staan en sommigen verlangen mogelijk ze te gebruiken om
individuen en organisaties bekwamer te
maken en op die manier de aarde een
beschaving te geven waar we trots op kunnen zijn.

29

Volgens de opinie van het gezichtspunt is elke beingness, elk ding, beter
dan geen ding, elk effect is beter dan geen
effect, elk universum beter dan geen universum, elk deeltje beter dan geen deeltje, maar
het deeltje van bewondering is het beste van
allemaal.

In alle nederigheid aangeboden als een geschenk
aan de mens door L. Ron Hubbard,
23 april 1953.
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De axioma’s van Scientology
In de Axioma’s van Scientology,
geschreven door L. Ron Hubbard in
1954, vinden we een samenvatting en
een herhaling van alle eerdere axioma’s
en logicawetten. Deze axioma’s zijn

waarheden die bewezen zijn door het
leven in zijn totaliteit en welke de
meest beknopte samenvatting vormen
van wijsheid over de aard van de
menselijke geest.
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Axioma

1

De basis van het leven is een static.

9
Axioma
10
Axioma
11
Axioma

N.B. Oorspronkelijk is het Engelse woord ‘static’ een bijvoeglijk naamwoord en betekent ‘niet
in beweging, in rust’. Er bestaat geen zelfstandig naamwoord voor het begrip ‘een statisch
iets’. Vandaar dat in Scientology het woord
‘static’ ook een zelfstandige functie heeft gekregen en verwijst naar een ‘statische actualiteit’
(niet een ‘niets’, maar een ‘actualiteit ofwel
werkelijkheid’).

Het hoogste doel in het universum
is het creëren van een effect.

Er zijn vier consideraties die leiden
tot de verschillende
bestaanscondities.
a. As-isness is de conditie van onmiddellijke
creatie zonder dat zij blijft bestaan; het is de
bestaansconditie die aanwezig is op het
moment van creatie en het moment van
vernietiging en verschilt in zoverre van
andere consideraties, dat ze geen
voortbestaan bevat.

Definitie van ‘static’: een static, die bij het
leven betrokken is, heeft geen massa, geen
beweging, geen golflengte en geen plaats in de
ruimte of in de tijd. Hij heeft het vermogen om
te postuleren en waar te nemen.

b. Alter-isness is de consideratie die
verandering en daardoor tijd en voortduring
introduceert in een as-isness, om voortduring
te bewerkstelligen.

Definitie van ‘postuleren’: het gericht creëren
door de persoon van een verlangen, een order,
een verbod of een eis in de vorm van een idee.
Postuleren is niet zomaar ‘denken over’, maar
heeft vooral betrekking op condities en acties en
is dus meer dynamisch.

Axioma

Tijd manifesteert zich voornamelijk in
verandering.

c. Isness is een schijnbaarheid van bestaan
die veroorzaakt wordt door de continue
wijziging van een as-isness. Wanneer
hiermee ingestemd is, wordt het realiteit
genoemd.

2

De static kan er consideraties, postulaten
en meningen op na houden.

Definitie van consideratie: consideratie is
een term die in Scientology een specifieke
betekenis heeft, n.l. een aanhoudend
postulaat.

d. Not-isness is de poging om isness aan te
pakken door de conditie ervan met gebruik
van kracht te reduceren. Het is een
schijnbaarheid en kan een isness niet geheel
overmeesteren.

3

12

Ruimte, energie, voorwerpen, vorm en
De primaire conditie voor welk
tijd zijn het resultaat van de door de sta- Axioma
universum dan ook is dat twee
tic gemaakte en/of overeengekomen considruimtes, energieën of voorwerpen niet
eraties. Ze worden waargenomen, uitsluidezelfde ruimte mogen innemen.
tend en alleen omdat de static van mening
Wanneer inbreuk gemaakt wordt op deze
is dat ze waargenomen kunnen worden.
conditie (door een perfect duplicaat),
Ruimte is een gezichtspunt met
wordt de schijnbaarheid van welk universum dan ook of welk deel ervan dan ook,
Axioma betrekking tot dimensie.
teniet gedaan.
Energie bestaat uit gepostuleerde deeltjes

Axioma

4
Axioma 5
Axioma 6
Axioma 7
Axioma 8

in de ruimte.

Axioma

13

Axioma

14

Voorwerpen bestaan uit gegroepeerde
deeltjes.

Tijd is in wezen een postulaat dat ruimte
en deeltjes zullen blijven bestaan.

De schijnbaarheid die tijd is, is de verandering van positie van deeltjes in de
ruimte.
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De actiecyclus van het stoffelijk
universum is: creëren, voortbestaan
(hetgeen betekent: blijven bestaan),
vernietigen.
Voortbestaan wordt tot stand
gebracht door alter-isness en notisness, waarmee de voortduring verkregen
wordt die bekend staat als tijd.
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15
Axioma
16
Axioma

Creatie wordt tot stand gebracht door Axioma
een as-isness te postuleren.

Volledige vernietiging wordt bereikt
door het postuleren van de as-isness
van welke vorm van bestaan dan ook en
van de delen ervan.

Axioma

17

Axioma

18

Nadat de static as-isness gepostuleerd
heeft, gebruikt hij alter-isness; hij
brengt op die manier de schijnbaarheid van
isness teweeg en verkrijgt op die manier
realiteit.
Door not-isness te gebruiken,
veroorzaakt de static het voortduren
van ongewenste vormen van bestaan en
veroorzaakt op die manier onwerkelijkheid,
hetgeen vergeetachtigheid, bewusteloosheid
en andere ongewenste staten omvat.

19
Axioma
20
Axioma

Door de static ertoe te brengen welke
conditie dan ook te zien zoals zij is,
neemt de invloed van die conditie af.
Door de static ertoe te brengen een
perfect duplicaat te creëren, wordt de
verdwijning veroorzaakt van welke vorm
van bestaan dan ook, of van een deel daarvan.
Een perfect duplicaat is een bijkomende creatie
van het voorwerp, zijn energie en ruimte, in
zijn eigen ruimte, in zijn eigen tijd en met
gebruikmaking van zijn eigen energie. Dit
maakt inbreuk op de conditie dat twee
voorwerpen niet dezelfde ruimte mogen
innemen en veroorzaakt de verdwijning van het
Axioma
voorwerp.

25

Affiniteit is een schaal van levenshoudingen die, door de invoeging
van afstand en energie om identiteit te
creëren, wegvalt van de statische co-existentie, tot de uiterst nauwe levenshouding van mysterie aan de onderkant is
bereikt.
Waar we gebruik maken van isness (het zijn)
en not-isness (de weigering om te zijn) schrijdt het afzonderingsproces, vanuit het kennen
van volledige identificatie, naar benenden
voort, omdat steeds meer afstand en steeds
minder duplicatie wordt geïntroduceerd. De
voortschrijding zakt af naar concentratie op
het kijken, naar geëmotioneerdheid, naar
krachtsinspanning, naar concentratie op
denken, naar concentratie op symbolen, naar
concentratie op eten, naar concentratie op
sex en zo verder tot het niet-kennen (mysterie). Voordat het punt van mysterie wordt
bereikt, is enige communicatie mogelijk,
ofschoon men zelfs in mysterie de comunicatie tracht voort te zetten. Wat we hier voor
ons heben is, wat het individu aangaat, het
stapsgewijs wegvallen van het geloof dat men
een volledige affiniteit kan aannemen tot men
overtuigd is dat alles een volledig mysterie is.
Elk individu bevindt zich ergens op deze
‘weten tot mysterie’ schaal. De oorspronkelijke Tabel voor de Evaluatie van de Mens
was het emotie-gedeelte van deze schaal.

26
27

Realiteit is de overeengekomen
schijnbaarheid van het bestaan.

Een werkelijkheid kan voor
iemand persoonlijk bestaan, maar
Begrip is samengesteld uit affiniteit,
Axioma
Axioma wanneer anderen ermee ingestemd
realiteit en communicatie.
hebben, kan men zeggen dat het een
Het
gebruiken
van
not-isness
verminrealiteit is.
Axioma
dert begrip.
De structuur van realiteit bestaat uit isness,
De static beschikt over het vermogen
terwijl isness wordt gevormd door as-isness
Axioma
tot totale knowingness. Totale knowen alter-isness. Een isness is een schijningness zou bestaan uit totale ARC.
baarheid, het is geen werkelijkheid. De
werkelijkheid is as-isness, die, om voortdurTotale
ARC
zou
het
verdwijnen
van
Axioma
ing te bereiken, gewijzigd is.
alle mechanische bestaanscondities

21
22
23
24

tot gevolg hebben.

Irrealiteit is het gevolg en de schijnbaarheid
van het gebruiken van not-isness.
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28

Communicatie is de consideratie en
actie van het voortdrijven van een
impuls of deeltje vanaf een punt van oorAxioma sprong over een afstand naar een punt van
ontvangst, met de intentie om op het punt
van ontvangst een duplicatie en begrip tot
stand te brengen van datgene wat uit het
punt van oorsprong is voortgekomen.
De formule van communicatie is: oorzaak, afstand, effect, met intentie, aandacht en duplicatie met begrip.

31
Axioma
32
Axioma
33
Axioma
34
Axioma
35

Goedheid en slechtheid,
schoonheid en lelijkheid, elk is een
consideratie; ze berusten alleen op opinie.
Alles wat niet rechtstreeks gadegeslagen wordt, heeft de neiging om
voort te duren.
Elke as-isness die gewijzigd is door
not-isness (door kracht), heeft de
neiging om voort te duren.
Elke isness heeft, wanneer hij door
kracht veranderd wordt, de neiging
om voort te duren.

De bestanddelen van communicatie zijn consideratie, intentie, aandacht, oorzaak, punt van
De uiteindelijke waarheid is een
oorsprong, afstand, effect, punt van ontvangst,
static.
duplicatie, begrip, de snelheid van de impuls of
het deeltje, nietsheid of ietsheid.
Axioma Een static heeft geen massa, betekenis of
beweeglijkheid, geen golflengte, geen tijd,
Een geen-communicatie bestaat uit barrières.
geen plaats in de ruimte en geen ruimte.
Barrières bestaan uit ruimte, tussengeplaatste
dingen (zoals muren en schermen van snel
Een leugen is een tweede postulaat,
bewegende deeltjes) en tijd. Een communicatie
verklaring of omstandigheid,
hoeft niet per definitie in twee richtingen te
bestemd om een eerder postulaat te vergaan. Wanneer een communicatie beantwoord Axioma bergen, dat toegelaten wordt te blijven
wordt, wordt de formule herhaald waarbij het
bestaan.
punt van ontvangst nu een punt van oorsprong
VOORBEELDEN:
wordt en het vorige punt van oorsprong nu een
De waarheid en een leugen zijn geen van
punt van ontvangst wordt.
beide een beweging of een wijziging van een
Als men een as-isness wil laten
deeltje van één positie naar een andere.
voortbestaan, dan moet men zijn
Een leugen is een bewering dat een deeltje dat
auteurschap prijsgeven en aan een ander
Axioma toewijzen. Anders zou zijn waarneming
bewoog, niet bewogen heeft, of een bewering
dat een deeltje dat niet bewoog, bewogen
ervan de as-isness laten verdwijnen.
heeft.
Een ruimte, energie, vorm, voorwerp, individu
De fundamentele leugen is dat een considerof conditie van het stoffelijk universum kan
atie die gevormd was, niet gevormd was of
alleen bestaan wanneer er een wijziging is opgedat zij anders was.
treden in de oorspronkelijke as-isness om te
voorkomen dat een terloopse blik deze doet
Wanneer een primaire consideratie
verdwijnen. Met andere woorden, alles wat
wordt gewijzigd, maar nog altijd
voortduurt moet een “leugen” bevatten, zodat
bestaat, dan is er voortduring tot stand
Axioma
de oorspronkelijke consideratie niet volledig
gebracht ten aanzien van de consideratie
gedupliceerd wordt.
die de wijziging aanbracht.

36

29

37

30

De algemene regel van auditing is dat
alles wat ongewenst is en toch voortduurt, tot in details bekeken moet worden;
Axioma op dat moment zal het verdwijnen.
Als het slechts gedeeltelijk gezien wordt, neemt
ten minste de intensiteit ervan af.
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Alle voortduring is afhankelijk van de
fundamentele waarheid, maar de voortduring betreft de consideratie die de
wijziging aanbracht omdat de fundamentele waarheid noch voortduring, noch
geen voortduring bezit.
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38

1. Domheid is de onbekendheid van
de consideratie.

2. Mechanische definitie: Domheid is
Axioma onbekendheid van tijd, plaats, vorm en
gebeurtenis.

42
Axioma

MERT (Materie, Energie, Ruimte
en Tijd) duurt voort omdat het een
probleem is.

Axioma

1. Waarheid is de exacte consideratie.

43

Tijd is de voornaamste bron van
onwaarheid.

2. Waarheid is de exacte tijd, plaats, vorm
en gebeurtenis.

Tijd geeft uitdrukking aan de onwaarheid van
elkaar opvolgende consideraties.

We zien dus dat falen om de waarheid te
ontdekken, domheid veroorzaakt.

Axioma

En we zien dus dat de ontdekking van de
waarheid, zoals proefondervindelijk is gebleken,
een as-isness zou veroorzaken.
En we zien dus dat een fundamentele waarheid
geen tijd, plaats, vorm of gebeurtenis zou bezitten.

Liegen is een wijziging van tijd, plaats,
gebeurtenis of vorm.
Liegen wordt alter-isness, hetgeen op zijn beurt
domheid wordt.
(De zwartheid van cases is een opeenhoping
van de leugens van de case zelf of van die van
een ander.)

44

Theta, de static, heeft geen plaats
in materie, energie, ruimte of tijd,
maar is in staat tot considereren.

Axioma 45

We bemerken dus, vervolgens, dat we alleen
Axioma
een voortduring tot stand kunnen brengen wanneer we een waarheid verbergen.

Theta kan de consideratie maken
een plaats te hebben ingenomen.
Op het moment van die consideratie is
theta geplaatst en in die mate een probleem.

46

Theta kan door haar consideraties
een probleem worden, maar dan
wordt ze MERT.

MERT is die vorm van theta die een probAxioma leem is.

47
48

Theta kan problemen oplossen.

Het leven is een spel waarin theta
als de static de problemen van
Axioma theta als MERT oplost.

Alles wat blijft bestaan moet as-isness vermijden. Dus moet alles, indien het moet blijven
bestaan, een leugen bevatten.

Axioma

49

Elk probleem moet, om een probleem Axioma
te zijn, een leugen bevatten. Als het
een waarheid zou zijn, zou het verdwijnen
(unmocken).

50
51

39
Axioma 40

Het leven vormt problemen teneinde
die zelf op te lossen.

Axioma

Het is een probleem omdat het alter-isness
bevat.

Om een probleem op te lossen
hoeft men alleen maar theta, de
oplosser te worden, in plaats van theta
het probleem.
Theta als MERT moet consideraties bevatten die leugens zijn.

Omdat postulaten en live communicatie geen MERT zijn en
Een “onoplosbaar probleem” zou de grootste
Axioma superieur aan MERT zijn, kunnen ze
verandering in MERT teweegbrengen
mate van voortduring moeten hebben. Het zou
zonder voortduring van MERT te veroorook het grootste aantal gewijzigde feiten bevatten. Om een probleem te kunnen vormen moet Axioma zaken. Daarom kan auditing plaatsvinden.
men alter-isness introduceren.
MERT blijft bestaan en neemt

41

Datgene waarin alter-isness wordt
geïntroduceerd, wordt een probleem.
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52

vastere vorm aan in de mate dat er
geen leven aan geschonken wordt.
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Axioma DEFINITIES:

53

Om gegevens te ordenen en met
elkaar in verband te brengen heeft
men
een
stabiel gegeven nodig.
Axioma

54

Zowel het kunnen verdragen van verwarring als het bezitten van een overeengekomen
stabiel gegeven, ten opzichte
Axioma
waarvan men de gegevens in een verwarring
kan ordenen en met elkaar in verband brengen, zijn op hetzelfde moment noodzakelijk
Axioma om op een geestelijk gezonde wijze te kunnen reageren op de acht dynamieken.
(Hiermee is geestelijke gezondheid
gedefinieerd.)
Definitie van dynamiek: dynamiek betekent
drang, voortvarendheid en impuls. Om het
leven beter te kunnen begrijpen werd dit in
Scientology opgesplitst in acht onderafdelingen
ofwel acht dynamieken.

Communicatie: de uitwisseling van ideeën
Axioma door ruimte.
Controle: positief postuleren, hetgeen intentie
is, en de uitvoering ervan.
Havingness: datgene wat het ervaren van
massa en druk toelaat.

58

Intelligentie en oordeelsvermogen
worden afgemeten aan het vermogen om relatieve belangrijkheden te evalueren.

Axioma LOGISCH GEVOLG: Het vermogen om

55

De actiecyclus is een consideratie.
Creëren, voortbestaan, vernietigen de actiecyclus die de G.E. geaccepteerd
heeft - is slechts een consideratie, die de
thetan kan veranderen door een nieuwe
consideratie te maken of andere actiecyAxioma clussen te maken.
Definitie van G.E. (Genetische Entiteit): een
identiteit die enigszins op een thetan lijkt en die
het lichaam ontwikkelt en met zich meedraagt
vanaf het allereerste moment langs het evolutionaire pad op deze aarde en dat, door ervaring, noodzaak en natuurlijke selectie, gebruik
maakt van de contra-inspanningen van de
omgeving om een organisme te vormen van een
type dat het best mogelijke voortbestaan verzekert. De enige beperking zijn de bekwaamheden
van de genetische entiteit zelf.

56

Theta brengt orde in chaos.
LOGISCH GEVOLG: Chaos brengt
wanorde in theta.

57

Orde manifesteert zich wanneer theta
de beschikking heeft over communicatie, controle en havingness.
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te evalueren wat het belangrijke en wat
het onbelangrijke van iets is, is de hoogste functie van logica.
LOGISCH GEVOLG: Identificeren is
het aan alles een gelijke belangrijkheid
toekennen.
LOGISCH GEVOLG: Identificeren is
het onvermogen om verschillen in tijd,
plaats, vorm, samenstelling of belangrijkheid te evalueren.
Het bovenstaande is een samenvatting
van de staten van zijn die gebruikt kunnen worden om te creëren, voortduring te
veroorzaken of te vernietigen.
Ook al heeft hij ingestemd met de mechanische aspecten en ook al houdt hij vast
aan datgene waarmee hij ingestemd heeft,
toch kan de thetan ontelbare postulaten
maken die door hun tegenstrijdigheid en
complexiteit menselijk gedrag creëren,
voortduring ervan veroorzaken en het
vernietigen.
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Scientology
■

Een analyse en
vergelijking van de
godsdienstige systemen
en doctrines
Bryan R. Wilson, Ph.D.
Emeritus hoogleraar
aan de universiteit van Oxford,
Engeland
wezens of doelstellingen
I. DE DIVERSITEIT VAN GODSDIENSTEN EN HET DEFINITIEPROBLEEM
2) hogere onzichtbare macht(en)
i.i. Elementen van de definitie van religie.
3) datgene, waar het de mens
uiteindelijk om gaat

Er bestaat geen eenduidige definitie van
religie die door iedere wetenschapper wordt
aanvaard. Onder de talloze definities die naar
voren zijn gebracht, is echter een aantal elementen te onderscheiden die men herhaaldelijk in de omschrijvingen terugziet:

5) een object voor aanbidding

(a) geloofsvoorstellingen, gebruiken,
relaties en instituties met betrekking tot:
1) bovennatuurlijke krachten,

6) een macht die het lot van de
mensheid bepaalt
7) de grond van het bestaan

4) heilige objecten (van al het
andere gescheiden en verboden)

111

E

De
Scientology kerk

8) een bron van bovennatuurlijke
kennis en wijsheid

Het begrip ‘religie’ werd vroeger vaak
gerelateerd aan concrete manifestaties van
geloofsvoorstellingen en gebruiken in de westerse samenleving. Over het algemeen werd
aangenomen dat andere mensen dan christenen, joden en islamieten, geen religie hadden.
Dat waren heidenen. Theologen die de term
‘religie’ hanteerden, bedoelden daar eigenlijk
het christendom mee. Naarmate er echter
meer bekend werd over de oosterse geloofssystemen en het bestuderen van religie de normatieve omschrijving van de traditionele
christelijke theologie oversteeg, raakte dit
beperkte gebruik van de term hoe langer hoe
meer op de achtergrond. Religie is een
studieobject geworden voor universitaire disciplines – in het bijzonder de sociale wetenschappen – die dit onderwerp objectief en
neutraal benaderen, zonder dat daar enige
voorkeur uit blijkt voor wat voor religieuze
opvatting dan ook.

(b) gebruiken waarin gehoorzaamheid,
verering of aanbidding naar voren komt;
(c) het collectieve karakter van het
religieuze leven.
Hoewel oorzaken zelden deel uitmaken
van definities van religie, wordt soms een
‘confronterende ervaring met het spirituele’ in
de omschrijving opgenomen. De consequenties en functies van religie worden als
volgt aangegeven:
(a) handhaving van een morele
gemeenschap
(b) het verlenen van een
groepsidentiteit en/of individuele
identiteit
(c) een oriëntatiekader

i.iii. Cultureel vooroordeel en de definitie van
religie.

(d) een door mensen geconstrueerd
stelsel van betekenissen

De ontwikkeling van een grondige objectiviteit in het bestuderen van religie werd
echter maar langzaam bereikt. Sommige
huidige studies in de vergelijkende godsdiensten vertonen nog steeds een duidelijk vooroordeel. Zelfs in de sociale wetenschappen, die
zich overduidelijk hebben toegelegd op
waardevrij onderzoek, blijkt dit uit studies die
zijn uitgevoerd tussen de twee wereldoorlogen. Zo werd vaak, zonder enige verantwoording, door antropologen aangenomen dat er
een proces van religieuze ontwikkeling had
plaatsgevonden dat overeenkwam met de
biologische evolutie: het was dus onontkoombaar dat religie in de ontwikkelde landen op
een ‘hoger’ niveau stond dan de godsdienst
van andere volkeren. Sommigen (in het bijzonder Sir James Frazer) geloofden dat religie
een evolutionaire stap was op de weg van
magie naar wetenschap.

(e) gemoedsrust en troost aangaande
het vooruitzicht op hulp en redding.
Godsdienst is altijd aan waarden en normen onderhevig, maar omdat iedere religie
van de andere verschilt, streven godsdienstsociologen en vergelijkende godsdienstwetenschappers ernaar dit normatieve aspect
te bespreken, zonder er zelf bij betrokken te
zijn. De verscheidenheid aan geloofsovertuigingen, rituelen en organisaties is echter zo
omvangrijk, dat iedere definitie van religie te
onvolledig is om alle facetten die erover bekend zijn, te omvatten.

i.ii. Het oorspronkelijke gebruik van de term.
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i.iv. Het huidige gebruik.
Heden ten dage hanteren sociale wetenschappers en in toenemende mate ook theologen, het begrip in een neutrale betekenis.
Niet langer duidt de term op het uitgangspunt dat de ene religie meer ‘waarheid’
bevat dan de andere. De opvatting dat het
geloof in één god een hogere vorm van religie
is dan het geloof in meer goden of geen
enkele, is achterhaald. Men erkent dat een
godsdienst een op een mens gelijkende god
kan vooronderstellen. Of in een andere
gedaante, of een opperwezen, een veelheid
van geesten of voorouders, een universeel
principe of wat dan ook. Sommige christelijke theologen, waaronder Bultmann,
Tillich, van Buren en Robinson, hebben de
traditionele voorstellingen van de godheid
naast zich neergelegd en er de voorkeur aan
gegeven om te spreken over ‘de grond van
het bestaan’ of ‘hetgeen waar het de mens
uiteindelijk om gaat’.

i.v. Uitbreiding van het begrip.
Nadat antropologen hadden vastgesteld
dat er geen samenleving bestond waarin
iedere vorm van bovennatuurlijk geloof ontbrak, concludeerden ze dat er geen enkele
maatschappij is zonder godsdienst. Daardoor
werd religie niet langer gedefinieerd aan de
hand van een bepaalde traditie. De concrete
aspecten die betrekking hadden op het christendom en die als essentieel werden
beschouwd voor de definitie van religie, werden nu gezien als slechts voorbeelden van
wat een religie kan inhouden. De gedetailleerde beschrijving van deze aspecten
werd vervangen door abstracte formuleringen. Deze omvatten een veelheid aan
geloofssystemen, praktijken en instituties die
weliswaar niet identiek waren, maar wel
dezelfde functie hadden. Er ontstond het
besef dat iedere samenleving geloofsopvattingen had, die, hoe uiteenlopend ook,

niet te toetsen waren aan de empirische
werkelijkheid. Samenlevingen hadden de
beschikking over bepaalde gebruiken
waarmee de mens in contact kon komen met
de bovennatuur. In de meeste samenlevingen
waren mensen die daarvoor speciale functies
bekleedden. Men kwam tot de erkenning dat
al die elementen tezamen religie vormden.

i.vi. Religieuze verscheidenheid in tribale samenlevingen.
Betrekkelijk kleine, tribale, ‘eenvoudige’
samenlevingen kennen vaak uitermate complexe rituelen en mythen die doorgaans geen
overzichtelijk en samenhangend systeem vormen. Religie is aan verandering onderhevig
en zowel mythe als ritueel neemt geleidelijk
in omvang toe, als de samenleving contact
maakt met naburige gemeenschappen of binnendringers. Verschillende rituelen en
geloofsvoorstellingen kunnen toegeschreven
worden aan verschillende situaties (bv. het
maken van regen, het veilig stellen van een
goede oogst, het geven van bescherming
tegen het kwaad, het aangaan van coalities
met naburige groeperingen, enzovoorts). Al
deze activiteiten zijn gericht op bovennatuurlijke machten (hoe ze ook gedefinieerd
zijn) en ze worden door wetenschappers
beschouwd als religieuze handelingen.

i.vii. Religieuze activiteiten in complexe samenlevingen.
De geloofsvoorstellingen in de
ontwikkelde landen zijn over het algemeen
uitvoeriger uiteengezet en tonen meer onderlinge samenhang. Maar ook daar is sprake
van verscheidenheid. Geen enkel geloofssysteem van de grote wereldgodsdiensten is
volledig samenhangend. Er zijn altijd overblijfselen waar geen verklaring voor is en
restanten van vroegere godsdienstige opvattingen, die afkomstig zijn uit het volksgeloof
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en standhouden onder de bevolking. In de
heilige boeken van alle grote godsdiensten
komen tegenstrijdigheden voor. Zo ontstaan
verschillen tussen de religieuze specialisten,
die afwijkende en soms onverenigbare interpretaties hanteren. Daardoor ontstaan verschillende tradities, zelfs binnen het religieuze
gebied dat wordt aangeduid met orthodoxie.

i.viii. De ontwikkeling van het religieuze pluralisme.
In ontwikkelde samenlevingen moet de
bewuste afscheiding van de orthodoxie als een
normaal verschijnsel worden beschouwd.
Christenen, joden en moslims zijn niet alleen
binnen de orthodoxie verdeeld, maar ook als
gevolg van andersdenkende groepen die
iedere vorm van fundamentalisme verwerpen
en afwijkende geloofsvoorstellingen volgen
(of religie in zijn geheel verwerpen). Een
afwijkende mening valt het meest op in situaties van religieuze exclusiviteit, dus daar waar
het individu dat een religie aanhangt niet loyaal mag zijn met andere godsdiensten. Dit is
kenmerkend voor de joods-christelijk-islamitische traditie. Als de staat niet meer
voorschrijft welke religie moet worden aangehangen, zijn afwijkende geloofssystemen
getolereerd. In Europa hebben religies
bepaalde voorrechten gekregen die ook van
toepassing zijn op de traditionele godsdiensten
en genieten in veel gevallen dezelfde
grondwettelijke vrijheden zoals dat het geval
is in de Verenigde Staten. De situatie waarin
heden ten dage veel verschillende religies
naast elkaar bestaan, staat bekend onder de
naam ‘religieus pluralisme’.

i.ix. Normatieve en objectieve benaderingen.
Kenmerkend voor religie zijn bepaalde
verhalen (mythen) en uitspraken over de
bovennatuur, die het geloof een richting
geven. Religie schrijft rituelen voor en geeft

ondersteuning aan instituties, uiteenlopend
van persoonlijke relaties tot onderhoud van
het kerkgebouw. Soms stelt religie ook morele
regels vast, ofschoon de strikte toepassing
daarvan en de daaraan verbonden sancties
aanzienlijk variëren. Maar religie definieert op
zijn minst verplichtingen en – vooropgesteld
dat men bepaalde regels navolgt – zegt
beloningen toe in de vorm van door de bovennatuur geleverde voordelen. Religie is een
normatief systeem. Religieuze leermeesters (in
het christendom ‘theologen’- maar de term is
niet altijd van toepassing op andere religies)
moeten deze normen onderschrijven en
opleggen. Daarentegen beschouwen sociale
wetenschappers de waarden die een religie uitdraagt als louter feiten en doen ze daar geen
uitspraken over. Deze benadering lijkt op die
van de wettelijke formulering, waarin naar
voren komt dat de wet geen onderscheid mag
maken tussen godsdiensten. Omdat religie
normatief is en in verstandelijke zin hoofdzakelijk het domein is geweest van theologen,
bestaat er in alle ontwikkelde samenlevingen
een wetenschappelijke nalatenschap van
religie die een normatief stempel draagt. Naar
ons oordeel is het van essentieel belang om
deze impliciete waarde-voorkeur te vermijden.
We dienen een neutrale terminologie te
gebruiken en te trachten begrip te hebben
voor hen die zich met religie inlaten.

i.x. ‘Geleende’ terminologie.
Oude definities en beschrijvingen van het
wezenlijke van religie hanteerden vaak termen, die geleend waren van de religieuze tradities van hen die ze geformuleerd hadden. Nu
erkent men dat het gebruik van termen die
specifiek zijn voor een religie een verstoord
beeld geeft van andere religies en vaak verkeerde vooronderstellingen met zich meebrengt. Noties die zijn ontstaan binnen een
cultureel-religieuze traditie zullen een verkeerd beeld geven van de weliswaar functioneel gelijke, maar formeel verschillende ele-
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menten in de religie in een andere cultuur.
Voorbeelden daarvan zijn de ‘boeddhistische
Overeenkomstig de voorafgaande overkerk’, het ‘islamitische priesterschap’ of, verwegingen kunnen we nu in abstracte en
wijzend naar de drieëenheidsleer, ‘christelijke
algemene termen de belangrijke kenmerken
goden’. Hoewel eerbied, onderdanigheid,
van religie aangeven. Wat nu gaat volgen
bezinning of toewijding in alle moderne reliheeft niet de bedoeling een universeel toepasgies voorkomt, hebben waarnemers dat niet
bare definitie te zijn, maar een opsomming
altijd erkend als vorm van aanbidding. Die
van kenmerken en functies die we vaak in
term is immers in het westen zwaar beladen
religie tegenkomen. Deze zijn:
met christelijke opvattingen en
voorschriften jegens het juiste
(a) het geloof in een hogere
gedrag en de juiste wijze van
macht (of machten) die de norhandelen. Dus als godsdiensten
zintuiglijke waarneming te
Als godsdiensten male
op voet van gelijkwaardigheid
boven gaat (gaan);
moeten worden behandeld, dan op voet van gelijkdient de verscheidenheid aan waardigheid moeten (b) het geloof dat zo’n hogere
religieuze verschijnselen in worden behandeld, macht niet alleen invloed uitoeabstracte termen te worden
fent op de fysieke en sociale
dan dient de ver- wereld, maar daar ook rechtweergegeven.
scheidenheid aan streeks op inwerkt en mogelijk
religieuze verschi- die wereld heeft geschapen;
i.xi. De tekortkoming van een
jnselen in abstracte (c) het geloof dat op bepaalde
abstracte of objectieve analyse.
termen te worden momenten in het verleden een
Het abstracte taalgebruik,
bovennatuurlijke ingreep in
weergegeven.
dat als ‘klinisch’ kan worden
menselijke aangelegenheden
beschouwd omdat het niet beïnheeft plaatsgevonden;
vloed is door de specifieke tradities van een religie, zal er
(d) bovennatuurlijke machten
vanzelfsprekend niet in slagen alle eigenhebben toezicht gehouden op de geschiedenis
schappen van een bepaalde religie vast te
van de mens en zijn bestemming; indien deze
leggen. Maar het is noodzakelijk als we een
machten worden afgebeeld als op mensen
antwoord willen hebben op de vraag of een
gelijkend, dan worden hun doorgaans specifenomeen zich al dan niet terecht als religie
fieke doelstellingen toegeschreven;
presenteert. Noch de cognitieve, noch de
emotionele aspecten van geloof, ritueel, sym(e) men gelooft dat het lot van de
boliek en instituties zullen aan de orde komen.
mens in dit leven en in het leven (of de levDeze sociaal-wetenschappelijke benadering
ens) na de dood afhangt van de relaties die hij
biedt de mogelijkheid tot objectieve vergelijkmet deze bovennatuurlijke machten heeft
ing en verklaring. Wat die niet doet (en ook
gehad;
niet pretendeert) is het kenbaar maken van de
innerlijke betekenis of de aantrekkingskracht
die een religie voor gelovigen heeft.
(f) vaak, maar niet altijd, gelooft men
II. DE CRITERIA VAN RELIGIE
dat bovennatuurlijke machten op willekeurige
wijze de lotsbestemming van een individu
kunnen bepalen, maar indien een individu
ii.i. De voornaamste kenmerken van religie.
zich op voorgeschreven wijze gedraagt, kan hij
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zowel zijn huidige leven als dat in de toekomst
beïnvloeden;

onafgebroken toewijding en levenslange overgave zijn normatieve vereisten;

(g) er zijn voorgeschreven handelingen voor individuele, collectieve of symbolische verrichtingen – dit zijn rituelen;

(o) naar gelang van hun prestaties,
neemt bij de gelovigen de omvang van het
aantal verdiensten en gebreken, waaraan een
stelsel van beloningen en straffen is gekoppeld, toe. Het verband tussen handeling en
het gevolg daarvan varieert. Aan de ene kant
kan een bepaalde oorzaak tot een automatisch
effect leiden en aan de andere kant is het
mogelijk dat een persoonlijke tekortkoming
teniet kan worden gedaan door rituele of
gewijde handelingen, door biechten en
berouw te tonen of door speciale tussenkomst
van bovennatuurlijke machten;

(h) opvattingen over verzoening
houden stand, aan de hand waarvan individuen of groepen speciale hulp
van bovennatuurlijke oorsprong kunnen afsmeken;
(i) uitdrukkingen van vroomheid,
dankbaarheid, onderdanigheid of gehoorzaamheid worden aangeboden door de gelovigen of worden in sommige gevallen van hen
geëist; meestal vindt dat plaats in de tegenwoordigheid van symbolische voorstellingen van
de bovennatuurlijke macht(en);

(p) gewoonlijk is er een speciale groep
van religieuze functionarissen die belast is met
het beheer van heilige objecten, teksten en
plaatsen; ook is er sprake van specialisten op
het gebied van doctrinaire en rituele aangelegenheden alsmede voor geestelijke hulpverlening;

(j) taal, objecten, plaatsen, gebouwen
of seizoenen die met de bovennatuur worden
geïdentificeerd, worden heilig verklaard en
kunnen op hun beurt objecten van verering
worden;

(q) zulke specialisten ontvangen
meestal een vergoeding voor hun diensten;

(k) er zijn regelmatig terugkerende rituele verrichtingen of uiteenzettingen, uitdrukkingen van vroomheid, festiviteiten, vasten, collectieve boetedoening, bedevaart en
heropvoeringen of herdenkingen van episodes
uit het aardse leven van goden, profeten of
grote leermeesters;

(r) wanneer specialisten zich wijden
aan het systematiseren van de leerstellingen,
wordt vaak beweerd dat religieuze kennis de
oplossingen verschaft voor alle problemen en
een verklaring geeft van de zin en het doel van
het leven, alsmede een uitleg over de oorsprong en de werking van het stoffelijk universum en de menselijke geest;

(l) gelegenheden tot aanbidding en
uiteenzetting van leerstellingen leiden tot het
ervaren van gemeenschapszin en het gevoel
van hartelijkheid, broederschap en gezamenlijke identiteit;

(s) door te verwijzen naar openbaring
en traditie wordt de rechtmatigheid van
religieuze kennis en de instituties opgeëist;
vernieuwing wordt regelmatig gerechtvaardigd als herstel;

(m) vaak worden gelovigen morele
regels opgelegd; die kunnen verwoord zijn in
wettische of ritualistische termen of in
overeenstemming met de geest van een minder specifieke en hogere ethiek;

(t) de waarheid van leerstellingen en
de doeltreffendheid van rituelen zijn niet
onderworpen aan toetsing met de realiteit,
omdat de doelstellingen uiteindelijk van
bovenaards karakter zijn. Voor zowel deze

(n) oprechtheid van de doelstelling,
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doelstellingen als de aanbevolen middelen om
die te bereiken, is geloof een vereiste.

(evenals wederom de Jehovah’s Getuigen). In
de passage over het leven na de dood is verwezen naar een enkel- en een meervoudsvorm
(leven-levens) in verband met beide christelijke varianten van zielsverhuizing en
wederopstanding, alsmede de enigszins van
elkaar verschillende uiteenzettingen over
reïncarnatie in het boeddhisme en het hindoeïsme. Geen van deze specifieke aspecten is
essentieel voor de definitie van religie.

Deze aspecten moeten niet worden
beschouwd als noodzakelijke voorwaarden,
maar als waarschijnlijkheden: het zijn verschijnselen die we aantreffen in de werkelijkheid. Deze opsomming is te beschouwen
als een ‘waarschijnlijkheids-inventaris’.

ii.ii. Niet-essentiële kenmerken van religie.

III. EEN KORTE SCHETS VAN
SCIENTOLOGY

De
voorafgaande
inventaris
is
omschreven in uitermate abstracte en
algemene termen. Religies zijn echter historische fenomenen en geen logische constructies. Ze omvatten zeer uiteenlopende
organisatorische principes, gedragsvoorschriften en geloofsvoorstellingen. Op veel
punten is generalisatie niet eenvoudig. Indien
de (vaak onbewuste) vooroordelen van de
christelijke traditie terzijde worden
geschoven, wordt duidelijk dat veel van de
concrete aspecten die, op basis van het christelijke model, als noodzakelijke voorwaarden
van religie beschouwd moeten worden, in
andere geloofssystemen niet worden
aangetroffen. In de inventaris is niet gezinspeeld op een opperwezen, omdat het begrip
niet van kracht is voor Theravada boeddhisten (en voor veel Mahayana boeddhisten),
taoïsten en jainisten.

iii.i. De Scientology kerk als nieuwe religie.
De Scientology kerk behoort tot dìe
nieuwe religieuze bewegingen, waarin een
aantal kenmerken naar voren komt dat tot op
zekere hoogte overeenkomt met enkele trends
die ook duidelijk waarneembaar zijn in de
westerse religieuze hoofdstroom. Het taalgebruik is modern, informeel en ontdaan van
mystiek, en leerstellingen worden als objectieve feiten gepresenteerd. De begrippen redding of verlossing hebben zowel betrekking op
de nabije als op de verre toekomst. De grote
aantrekkingskracht die Scientology in de
westerse landen uitoefent, heeft ertoe geleid
dat sociologen en andere beoefenaren van
hedendaagse godsdiensten er hun aandacht
op hebben gericht.

Aanbidding heeft totaal andere implicaties in het boeddhisme dan in het christendom. Er is ook niet verwezen naar geloofsbelijdenissen, die van speciaal belang zijn voor de
christelijke traditie maar niet voor andere
religies. Ook de ziel, hoe belangrijk ook in het
christendom, wordt niet genoemd, omdat de
doctrine een enigszins twijfelachtige status
heeft in de joodse leer en door enkele
groeperingen (b.v. de zevendedagadventisten
en Jehovah’s Getuigen) niet wordt onderschreven. De inventaris zwijgt ook over de
hel, omdat de joodse leer ook daarover zwijgt

iii.ii. Mijn kennis van Scientology.
In 1968 begon ik de literatuur van
Scientology te lezen. Op een gegeven
moment had ik zelfs plannen gemaakt om de
beweging te bestuderen. Hoewel het daar
uiteindelijk niet van gekomen is, ben ik de
lectuur van Scientology blijven lezen. Ik heb
het hoofdkantoor Saint Hill Manor in East
Grinstead bezocht en kennis gemaakt met scientologen. Sindsdien heb ik contact
gehouden met de Engelse tak van de beweg-
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ing en nog een aantal malen Saint Hill Manor
bezocht, alsmede een Scientology kerk in
Londen. Als één van de huidige godsdiensten
waar ik als socioloog in geïnteresseerd ben,
heb ik voortdurend een grote belangstelling
gehad voor de ontwikkeling van deze religie.
Met de navolgende officiële publicaties, waarvan het merendeel is geschreven door L. Ron
Hubbard, ben ik bekend:

iii.iii. Dianetics – de oorsprong van Scientology.
Toen L. Ron Hubbard in 1950 zijn ideeën
over Dianetics – waaruit later Scientology
voortkwam – voor het eerst uiteenzette, was er
geen aanwijzing dat hij een godsdienst
lanceerde. Dianetics, een vorm van psychotherapie, was niet geschreven in religieuze
taal. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat Hubbard in die periode voorzag dat
Dianetics een geloofssyteem zou worden of dat
zijn volgelingen het vermoeden hadden dat ze
een kerk zouden worden en zich als zodanig
zouden organiseren.

Handbook for preclears
Scientology 8-80
Scientology 8-8008
Inleiding tot de E-Meter
De dynamische krachten van het leven
Dianetics: de nieuwe wetenschap
over geestelijke gezondheid
A Test of Whole Track Recall
De problemen van de arbeid
Zelfanalyse
The Creation of Human Ability
De Axioma’s van Scientology
Advanced Procedures and Axioms
Scientology: een nieuwe kijk op het leven
The Scientology Religion
Science of Survival
Inleiding tot de ethiek van Scientology
De weg naar het geluk
Beschrijving van de Scientology religie
The Scientology Handbook
The Phoenix Lectures

iii.iv. Geestelijke genezing en godsdienst.
Zoals echter regelmatig is voorgekomen,
kleven er aan het therapeutisch handelen
vaak metafysische en religieuze kenmerken.
Enerzijds zijn Christian Science, de New
Thought-beweging en yoga-technieken daar
een voorbeeld van, anderzijds hebben de
gevestigde godsdiensten op gezette tijden specialistische activiteiten ontwikkeld op het
gebied van genezing, in het bijzonder de psychische genezing. De grote kerkgenootschappen hebben daar vaak speciale
afdelingen voor in het leven geroepen.
Dianetics deed aanvankelijk geen beroep op
religieuze uitgangspunten, maar naarmate de
theoretische grondslag van de therapie werd
verbreed, werden geleidelijk aan de metafysische eigenschappen ervan herkend. Sommige
van deze opvattingen werden omschreven in
een terminologie, die duidelijk religieuze
implicaties had.
iii.v. Hoe godsdiensten zich ontwikkelen.

In de studies die ik over nieuwe religies
heb geschreven, heb ik regelmatig naar
Scientology verwezen. Een korte weergave
van deze godsdienst is aan te treffen in mijn
boek Religious Sects (Londen: Weidenfeld,
1970), terwijl een uitgebreide discussie van de
religieuze kenmerken van Scientology is
opgenomen in mijn latere werk The Social
Dimensions of Sectarianism (Oxford: Clarendon Press, 1990). Gedurende de afgelopen 26
jaar heb ik belangstelling voor deze beweging
gehouden.

Alle godsdiensten zijn het resultaat van
ontwikkeling. Er is nog nooit een godsdienst
geweest, die zich bij het ontstaan al kenmerkte door een volledig ontwikkeld systeem van
geloofsregels en gebruiken. Wat dat betreft is
Scientology geen uitzondering: uit een thera-
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peutische theorie ontwikkelde zich een godsdienst. Het is absoluut onmogelijk om te
zeggen wanneer het christendom een godsdienst is geworden: het begon met enkele uitspraken over de moraal en een paar wonderen;
het werd een volksbeweging onder de
Galileeërs; geleidelijk aan werd het een joodse
sekte; pas daarna werd het een duidelijk te
onderscheiden godsdienst. Zelfs toen duurde
het nog eeuwen voordat de leerstellingen
volledig waren uitgekristalliseerd, terwijl daarna de gebruiken nog vaak zijn veranderd. In
religieuze bewegingen van meer recente data,
is dit ontwikkelingsproces nog veel duidelijker
zichtbaar. Voor het ontstaan van de
zevendedagadventisten moeten we teruggaan
tot 1830. Onder baptisten, presbyterianen,
methodisten en anderen, treffen we in het
noorden van de staat New York een wijdverspreid geloof aan in de spoedige wederkomst
van Jezus Christus. Toch werd de kerk van de
adventisten pas in 1860 opgericht. Zo ook
Christian Science. Mary Baker Eddy had
jarenlang geëxperimenteerd met psychische
genezing, voordat ze in 1866 haar geestelijk
geneesmiddel ‘ontdekte’. Zelfs nog lang daarna dacht ze dat de gevestigde kerken haar
genezingssysteem zouden accepteren, in plaats
van dat het de grondslag zou worden voor de
door haar in 1875 opgerichte Kerk van
Christus, Wetenschapper. Rond 1900 spraken
de pinkstergelovigen al in tongen en hadden
ervaring met wonderbaarlijke genezingen,
maar de afzonderlijke pinksterkerken werden
pas in de daaropvolgende twee decennia gesticht. Geen enkele van deze bewegingen, die
alle zijn uitgegroeid tot afzonderlijke godsdiensten, zijn als zodanig begonnen; datzelfde
geldt voor Scientology.
iii.vi. De doctrine van Scientology: de ontwikkeling van de metafysica.

verval. Scientology is ontstaan uit Dianetics,
een therapeutisch systeem dat, in vergelijking
met Scientology, veel minder breed georiënteerd was. Het is gesuggereerd dat de term
Dianetics een combinatie is van het Griekse
(dia=door, doorheen) en (nous= verstand,
ziel) een term waaruit al een zeker religieus
perspectief blijkt, zonder dat dit aanvankelijk
de bedoeling was. Nadat Dianetics werd
opgenomen in het bredere kader van
Scientology – samengesteld uit het Latijnse
scio (kennen, weten) en het Griekse logos
(=kennen), dus Scientology betekent kennis
over het weten – is een aanzienlijk uitgebreider en veelomvattender metafysisch systeem
ontwikkeld, waaruit duidelijk de fundamenteel religieuze aard van deze filosofie naar
voren is gekomen. De directe toepassing van
Dianetics was de mentale genezing – analoog
aan de leer die Jezus tijdens zijn leven uitdroeg. Uit de strekking van de daaropvolgende leerstellingen, die de therapie uitlegden en propageerden, kwam een toenemend
inzicht in spirituele opvattingen en waarden
naar voren.

iii.vii. De doctrine van Scientology: de thetan en
het reactieve verstand.
De fundamentele vooronderstelling van
Scientology is dat de mens in feite een spiritueel wezen is, een thetan. Een thetan neemt
successievelijk bezit van concrete menselijke
lichamen. De thetan is een individuele uitdrukking van theta (Grieks), het symbool
voor het denken of de geest. De thetan of
geest is de bron van het leven. Dit is het individu zelf – niet zijn lichaam, zijn naam of iets
anders. De thetan is immaterieel en onsterfelijk, althans hij heeft het vermogen om
onsterfelijk te zijn. Zijn creatieve mogelijkheden zijn onbeperkt. De thetan maakt geen
deel uit van de fysieke wereld om ons heen.
Hij heeft echter wel de potentiële capaciteit
om gezag over het universum, dat is
samengesteld uit Materie, Energie, Ruimte
(Space) en Tijd, oftewel MERT, uit te oefe-

Het is noodzakelijk om een uitgebreid
overzicht te geven van de belangrijkste leerstellingen van Scientology en duidelijk te
maken in hoeverre deze geloofspunten een
samenhangend religieus systeem vormen. Het
is mogelijk dat ik hier en daar in herhalingen
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nen. Thetans hebben de wereld hoofdzakelijk voor hun eigen genoegen voortgebracht
(hetgeen ook gezegd kan worden van de
schepping van de aarde door God). Heel
lang geleden werden de thetans op een
gegeven moment het slachtoffer van MERT.
Ze raakten erin verstrikt en lieten toe dat
hun eigen schepping hun mogelijkheden
beperkte. Aldus haalt de mens in de huidige
materiële wereld bij lange na niet zijn potentiële daadkracht en prestaties: hij wordt
gehinderd door ontelbare vroegere verwikkelingen met MERT. Deze barrières zijn
opgeslagen in het reactieve verstand. Het
reactieve verstand reageert slechts, het handelt niet uit zichzelf, maar geeft reacties op
prikkels van buiten. Het reageert irrationeel
en emotioneel op alles wat herinnert aan
pijnlijke en traumatische ervaringen van
vroeger. Dat betreft zowel het eigen lot als
datgene wat de persoon een ander heeft
aangedaan. Het reactieve verstand blokkeert
dus de potentiële capaciteit. Als het nu
mogelijk zou zijn de echte en oorspronkelijke
geestelijke kwaliteiten te doen herleven, dan
zou de mens zijn lichaam en zijn omgeving
volledig kunnen beheersen. Fundamenteel is
de mens weliswaar goed, en verlangt ernaar
voort te bestaan. Hij is daar ook wel toe in
staat, maar door zijn eertijdse verlies van zijn
mogelijkheden wordt dat bedreigd.

handelingen), die deel uitmaken van de verstrengeling met de materiële kosmos. Het
ideaal voor de thetan is rationeel handelen
en ‘oorzaak’ te zijn, dat wil zeggen, om
zeggenschap te hebben over de loop der
gebeurtenissen in de naaste omgeving. Deze
opvatting vertoont duidelijke gelijkenissen
met het oosterse idee, dat indien er nu goede
werken worden verricht, er in de toekomst
positief karma uit voortvloeit. Scientologen
hanteren deze begrippen echter niet. De
gebeurtenissen van vorige levens hebben
invloed op het heden, maar door middel van
technieken die Scientology heeft
ontwikkeld, kunnen deze voorvallen worden
teruggeroepen en kan er een confrontatie
mee worden aangegaan. De specifieke oorzaken van de huidige problemen kunnen in
deze gebeurtenissen worden gelokaliseerd.
Op deze wijze kan geestelijke genezing
plaatsvinden – dat wil zeggen, er is nu een
gelegenheid om de effecten van het karma te
wijzigen.

iii.ix. De doctrine van Scientology: de acht
dynamieken.
Volgens Scientology kan het leven worden onderscheiden in acht afdelingen, op elk
waarvan de condities van het bestaan van
toepassing zijn. Scientology omschrijft ze als
‘drijfveren in het leven’. Deze motiveringen,
dynamieken genaamd, zijn gerangschikt volgens een stijgende hiërarchie, die we kunnen
voorstellen als concentrische cirkels, met als
kleinste cirkel de eerste dynamiek,
enzovoorts. Kort weergegeven zien die delen
er als volgt uit: de eerste dynamiek is de Zelf
Dynamiek, de drang van het individu om te
bestaan; de tweede is de Sex Dynamiek, de
drang tot bestaan door sexuele activiteit, te
verdelen in twee ‘sub’-dynamieken, de geslachtsdaad en het gezin; de derde is de Groep
Dynamiek, de drang tot bestaan als groepen
individuen. De school, de vereniging, de stad
en de natie maken alle deel uit van de derde
dynamiek; de vierde is de Mensheid

iii.viii. De doctrine van Scientology: reïncarnatie
en ‘karma’.
Thetans hebben eeuwenlang bezit
genomen van ontelbare lichamen. In die zin
sluit Scientology aan bij een theorie die,
hoewel die op een aantal punten daarvan
afwijkt, belangrijke overeenkomsten vertoont met de reïncarnatie-gedachte in het
hindoeïsme en boeddhisme. De nadruk die
Scientology legt op het belang van huidige
of toekomstige gevolgen van vroegere handelingen, vertoont overeenkomsten met de
opvatting van karma. Ongunstige effecten
zijn het gevolg van ‘overt acts’ (schadelijke
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Dynamiek, de drang tot bestaan als mensheid;
terwijl het blanke ras als een derde dynamiek
beschouwd zou kunnen worden, zouden alle
rassen tezamen als vierde dynamiek gezien
kunnen worden; de vijfde is de Dieren
Dynamiek, de drang tot bestaan van het
dierenrijk. Dit omvat alles wat leeft; de zesde
is de Universum Dynamiek, de drang tot
bestaan als het stoffelijk universum, bestaande
uit MERT; de zevende is de Geestelijke
Dynamiek, de drang tot het bestaan als
geestelijke wezens, met of zonder identiteit; de
achtste, tenslotte, is de God Dynamiek, de
drang tot bestaan als oneindigheid. Deze
wordt dan ook wel de Oneindigheid
Dynamiek genoemd. Scientology richt zich op
voortbestaan, en het voortbestaan van elke
dynamiek wordt beschouwd als een deel van
de doelstellingen van Scientology. Hoewel de
eerste toepassingen meer gericht zijn op het
individuele geestelijke welzijn van hen (preclears) die Scientologische hulp zoeken, moet
de scientoloog zich op een gegeven moment
realiseren dat zijn huidige leven slechts een
fragment is van zijn voortdurende bestaan als
een thetan. Het leven van het individu is
nauw verbonden met de niveaus die in de acht
dynamieken zijn beschreven, en dus uiteindelijk met de Godheid of de oneindigheid.

mogelijkheid hun alledaagse bestaan te verbeteren en hun intelligentie te vergroten (via
het verkrijgen van een toenemende controle
op het reactieve verstand). De mogelijkheid
om zulke resultaten via de procedure van
auditing te verkrijgen, wordt voorgesteld door
de formule die bekend staat als A-R-C. Dit
wordt schematisch voorgesteld door een
driehoek, de hoeksteen van intermenselijke
relaties. De eerste hoek, A, staat voor
Affiniteit, de mate waarin men iets of iemand
mag. Het gaat hier om individuele emoties.
De tweede hoek, R, staat voor Realiteit, datgene waar we het over eens zijn dat het reëel
is. C betekent Communicatie, de belangrijkste hoek. Scientology hecht daar veel belang
aan: ‘communicatie lost alles op’. Zonder een
hoge mate van genegenheid en zonder enige
basis van overeenstemming bestaat er geen
communicatie, aldus de strekking van dit
principe. Wanneer mensen een affiniteit
hebben, wanneer zij met elkaar overeenstemmen over de aard van objectieve verschijnselen, dan kan er snel gecommuniceerd worden.
Met A-R-C is de gradiënt van menselijke
emoties en attitudes – onder scientologen
bekend als de toonschaal – verbonden.
Emoties of attitudes zoals ‘enthousiasme’ en
‘conservatisme’ krijgen een hoge score, ‘verdriet’, ‘apathie’ en ‘dood’ staan onderaan de
ladder. (Op gevorderde niveaus treffen we
daar ook ‘vreugde’ en ‘sereniteit’aan). Als de
emotionele toon zakt, dan wordt communicatie moeilijk waardoor de werkelijkheid
slecht wordt ervaren. Communicatie is echter
een middel dat streeft naar een toenemend
begrip. Indien het doelmatig en nauwkeurig
wordt gehanteerd, wordt communicatie het
belangrijkste therapeutische middel waarmee
het individu los kan worden gemaakt van zijn
ketens met de materiële wereld. De thetan
kan dan in staat worden gesteld met zijn eigen
verleden te communiceren; hij kan zijn
vroegere traumatische ervaringen herkennen
en de zelfkennis verkrijgen, waardoor het hem
mogelijk wordt gemaakt zich van deze
obstakels te bevrijden.

iii.x. De doctrine van Scientology: therapie en
communicatie.
Zoals ook het geval is in andere gods-diensten, willen velen van hen die zich tot
Scientology voelen aangetrokken, in eerste
instantie zo snel mogelijk van hun problemen
afkomen; dit is de aantrekkingskracht van het
therapeutische element dat in veel godsdiensten wordt aangetroffen – vooral in het
vroegere christendom – naast de meer
mystieke, metafysische en spirituele leerstellingen. Naarmate de gelovige in het geloof
‘groeit’, wordt van hem verwacht dat hij zich
ook op die aspecten zal richten (zie het bijbelboek Hebr 5:12-14). De meeste scientologen
hebben eerst kennis gemaakt met de
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lichaam. Binnen Scientology staat dit bekend
als een Opererende Thetan (OT). Mogelijk
dat sommige christenen zo’n toestand zouden
herkennen als die van de geredde ziel.

iii.xi. De doctrine van Scientology: auditing als
therapeutisch middel.

De toonschaal is de eerste illustratie die
het individu in staat stelt eventueel baat te
hebben bij Scientology. Velen voelen zich in
iii.xii. De doctrine van Scientology: rationele mideerste instantie tot Scientology aangetrokken
delen voor verlossing.
om van deze toonschaal profijt te trekken;
immers de essentie ervan is het
De religieuze filosofie die hierstreven naar stijging op deze
voor is beschreven ligt ten
emotie-schaal (zie iii.x.). De
grondslag aan de toepassingen
techniek om dergelijke vorderinvan Scientology. Hubbard zèlf
gen te maken heet auditing. Een
zag een aantal overeenkomsten
De fundamentele
geoefende scientoloog, die
met de filosofie van oosterse
gebruik maakt van zorgvuldig
vooronderstelling godsdiensten. In het bijzonder
samengestelde vragen, brengt
refereerde hij aan de Veda’s, de
van Scientology is scheppingsverhalen die deel uitepisodes die een traumatische
indruk (engram) in het reactieve dat de mens in feite maken van de hindoeïstische
verstand hebben achtergelaten een spiritueel wezen traditie, waarin volgens hem een
en daardoor een belemmering
vergelijkbare opvatting vooris, een thetan.
zijn voor rationeel gedrag, in het
kwam als het idee actiecyclus in
bewustzijn van de persoon terug.
Scientology. Actiecyclus duidt
Doordat hij zich op deze manier
op het proces van ‘creatie, groei,
vrij maakt van de engrammen,
behoud, verval en dood of vernistijgt het individu op de toonetiging van energie en materie in
schaal. Aldus verbetert hij zijn
een ruimte.’ Door de kennis die
bekwaamheden, maar – en nu komen we op
Scientology nu ter beschikking stelt, kunnen
de religieuze betekenis van deze deblokkering
de noodlottige effecten van deze cyclus wor– het is ook de methode waardoor een thetan
den vermeden.
verlossing kan verkrijgen: aanvankelijk vindt
dat plaats door het elimineren van de mentale
De cyclus kan zo worden gewijzigd, dat
stoornissen die het gevolg zijn van de
alle elementen creatieve handelingen worden:
obstakels met de materiële wereld, uiteinScientology legt zich er in eerste instantie op
delijk door het verkrijgen van de totale vritoe om de scheppende kracht te bevorderen
jheid van de nadelige effecten van het MERTen chaos en negativisme te overwinnen.
universum. Scientologen noemen deze toesScientology ziet een afstammingslijn van
tand “op oorzaak”. Er zijn duidelijke
wijsheid vanaf de Veda’s en Gautama
overeenkomsten met de wijze waarop verlossBoeddha tot aan het christendom, en stelt dat
ing in oosterse godsdiensten is omschreven.
er sprake is van enige verwantschap met de
Omdat ook daarin het individu belemmerd
leerstellingen van beide godsdiensten. Maar
wordt door de gevolgen van vroegere daden
terwijl de wijsheid, zoals in het boeddhisme,
(karma), is de opvatting over verlossing evemisschien een paar individuen in de gelegenneens aangeduid via een proces (verlichting),
heid stelde om in één leven verlossing te
waardoor het effect van karma kan worden
bereiken, waren er geen nauwkeurig
doorbroken. Zo kan het individu worden
omschreven gebruiken die dat resultaat konbevrijd. Het uiteindelijke doel is het bestaan
den garanderen; er was nauwelijks een
buiten het lichaam, het zogenaamde exterimogelijkheid voor herhaling: verlossing bleef
oriseren: de thetan begeeft zich dan buiten het
een kwestie van toeval of factoren die men
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niet kon controleren. Verlossing werd maar zo
af en toe, en hier en daar, en dan nog door
weinigen verkregen. Hubbard, echter, standaardiseerde de religieuze praktijken en vergrootte de voorspelbaarheid van het bereiken
van de verlossing. Een dergelijke toepassing
van technische methoden voor spirituele
doeleinden, geeft aan in wat voor mate
Scientology moderne technieken gebruikt
voor de verwezenlijking van doelstellingen die
ooit slechts zelden werden bereikt (àls het al
gebeurde). Dit is dan de poging om zekerheid
en orde te introduceren in spirituele oefeningen en verworvenheden. Door gebruikmaking
van een rationele werkwijze, streeft
Scientology naar discipline en orde in de
religieuze zoektocht. In die zin streeft
Scientology in dit technologische tijdperk
naar hetzelfde als het methodisme in een
eerder stadium van sociale ontwikkeling,
namelijk door mensen ervan proberen te overtuigen dat verlossing bereikt moest worden op
een gedisciplineerde, methodische wijze.
Terwijl de werkelijke leerwijze van de
methodisten werd geformuleerd in de
betrekkelijk conventionele taal van het christendom, dragen de methoden die Scientology
voorstaat duidelijk het stempel van een
samenleving die zich veel meer richt op
rationele en technologische procedures. De
middelen die Scientology gebruikt zijn
vergeleken met upaya (juiste methode) in het
Mahayana Boeddhisme. Volgens deze versie
van het Boeddhisme wordt de gelovige in het
zevende stadium een transcendentale
Bodhisattva die – net als de Opererende
Thetan in Scientology – niet langer verbonden is met een fysiek lichaam.

die de kern vormt van de religieuze praktijk
van Scientology. Voor iedereen die profijt wil
trekken van het geloof, is deze toepassing van
groot belang. Hubbard heeft het proces van
spirituele verlichting gereduceerd tot een
reeks systematische procedures die stelselmatig aangrijpen op diepere niveaus van het
bewustzijn. Van deze methode wordt beweerd
dat daarmee het zondebesef en de effecten van
het vroegere lijden en wandaden, worden
geëlimineerd.

iii.xiv. De doctrine van Scientology: stadia van
verlossing.
De twee belangrijkste stadia in dit genezings- en verlossingsproces zijn clear en
Opererende Thetan. Volgens het begrippenkader van Scientology staat clear voor
‘een ongeaberreerde persoon’, waarbij ‘aberratie’ ‘een afwijking van rationeel denken of
gedrag’ betekent. Een clear is ‘rationeel omdat
hij de best mogelijke oplossingen bedenkt op
grond van de gegevens waarover hij
beschikt...’. De preclear die voor de eerste
maal met Scientology in aanraking komt, is
belast met de mentale ballast van pijnlijke en
emotionele ervaringen uit het verleden. Met
behulp van auditing wordt getracht hem daarvan bewust te maken: het individu moet met
zijn verleden communiceren, hij moet geconfronteerd worden met die gebeurtenissen die
aanleiding hebben gegeven tot een emotionele ontlading. Auditing moet het individu
tot een punt brengen waarop hij die emotionele ontlading overstijgt en deze verdrongen stoornissen in totale gemoedsrust en
rationeel bewustzijn kan beschouwen. Op
deze wijze verdwijnen de schadelijke effecten
ervan. Mentale blokkades, gevoelens van
schuld en tekortkomingen, fixaties op
vroegere trauma’s of gebeurtenissen met een
emotionele lading worden op deze wijze overwonnen. Het individu wordt ‘naar het heden
gebracht’, d.w.z. hij wordt bevrijd van de
schadelijke effecten van de gebeurtenissen die
zijn voorgevallen op het tijdsspoor van het

iii.xiii. De doctrine van Scientology: auditing als
pastorale hulpverlening.
De middelen die Scientology gebruikt zijn
een vorm van pastorale hulpverlening. Het
duidelijkst zijn die te herkennen in de auditing. De specifieke technieken en hulpmiddelen van de auditing vormen een technologie
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vroegere leven van de thetan. Door het verbeteren van de communicatie, brengt auditing
de thetan in een toestand waarin de vroegere
obstakels zijn geëlimineerd. Hij wordt
gedefinieerd als clear, een wezen dat niet
langer beschikt over zijn eigen reactieve verstand. Hij is onafhankelijk. De Opererende
Thetan staat op een hoger niveau van hetzelfde proces, omdat hij ook nog de controle
over zijn omgeving heeft verkregen. Hij is niet
langer afhankelijk van het lichaam dat hij
bewoont: van hem wordt gezegd dat hij niet
langer in een lichaam huist. Met andere woorden, men kan zeggen dat een Opererende
Thetan een wezen is dat zijn volledige potentieel heeft gerealiseerd; hij heeft verlossing
verkregen. De recente publicatie What is
Scientology? bevestigt dat:
‘Op het niveau van OT gaat het over de
eigen onsterfelijkheid van het individu als een
geestelijk wezen. Het gaat over de thetan zèlf
in relatie met de eeuwigheid, niet met de
eeuwigheid die achter hem ligt, maar met de
eeuwigheid die vóór hem ligt. Er zijn staten
die hoger zijn dan die van de sterfelijke mens’.
(Church of Scientology Int. What is
Scientology? Los Angeles, 1992, p. 222).

het geestelijk ambt, hoewel hij in werkelijkheid deze rol wellicht niet op zich neemt.
De auditor leert zo neutraal en klinisch
mogelijk de preclear, die zijn hulp zoekt, te
behandelen. In tegenstelling tot de biechtvader in de rooms-katholieke kerk gaat de auditor
niet te werk volgens zijn eigen gevoel en zijn
persoonlijke inschatting van de behoeften van
de preclear; in plaats daarvan volgt hij
nauwgezet de voorgeschreven procedures.
Scientology richt zich dus hoofdzakelijk op de
uitschakeling van toevallige, onvoorziene en
persoonlijke elementen uit de therapeutische
en geestelijke ondersteuning. Alles wordt in
het werk gesteld om er zeker van te zijn dat
emoties de gestandaardiseerde procedures en
auditing-technieken niet verstoren. De pastorale hulpverlening, in het bijzonder de
auditing, kan dus worden beschouwd als een
veel nauwkeuriger techniek dan zoals die over
het algemeen wordt gezien in de conventionele kerken. Voor scientologen is pastorale
hulpverlening niet een vorm van willekeurige
raadgeving aan de ander op basis van het
eigen oordeel of de wisselende competentie
van de adviseur. Het is een systematische en
gecontroleerde poging om zelf-verlichting en
spirituele kennis te bevorderen.

iii.xv. Religieuze rollen in Scientology – de auditor.

iii.xvi. Religieuze rollen in Scientology – de cursussupervisor.

In Scientology wordt geestelijke bijstand
door drie soorten functionarissen verleend.
Die posities vullen elkaar aan en zijn tevens
deels overlappend. Het zijn de auditor, de cursussupervisor en de kapelaan. De rol van de
auditor is fundamenteel: auditing is immers de
essentiële techniek waarmee uiteindelijk verlichting wordt verkregen die het individu zal
verlossen. De auditor is opgeleid en beschikt
daardoor over vaardigheden waarmee hij
anderen helpt, en hij geeft hun ondersteuning
zodat ze zichzelf kunnen helpen. ‘Van iedere
auditor wordt geëist dat hij een geordineerd
geestelijke wordt.’ Iedere auditor heeft cursussen gevolgd waardoor hij geschikt is voor

De cursussupervisor is zelfs nog van fundamenteler belang voor de praktijk van
Scientology dan de auditor. Het is de cursussupervisor die de auditors opleidt totdat ze voldoen aan de maatstaven die Hubbard heeft
bepaald. De supervisor is een deskundige in de
studietechnieken die Hubbard heeft
ontwikkeld. Indien de beoefenaar van
Scientology in de literatuur problemen
tegenkomt, is de supervisor ervoor opgeleid
deze te onderkennen en op te lossen. De
supervisor moet er zeker van zijn dat de leerling de theorie begrijpt en dat deze door het
doen van oefeningen en voorgeschreven procedures de toepassing beheerst. In tegen-
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stelling tot andere cursusleiders, geeft de
gen en technieken onder de knie proberen te
supervisor geen onderwijs en geeft hij niet zijn
krijgen. Kapelaans proberen organisatorische
eigen zienswijze over het onderwerp. Dit is
problemen op te lossen en, indien zij daarvoor
een belangrijk punt, want scientologen
worden gevraagd, morele kwesties en zelfs
geloven dat de resultaten die via Scientology
gezinsaangelegenheden in overeenstemming
worden verkregen, alleen maar mogelijk zijn
te brengen met de uitgangspunten van
indien de Scientology-teksten worden
Scientology. In hun rol binnen een bepaalde
nagevolgd zoals ze door Hubbard zijn
organisatie van Scientology, functioneren ze
geschreven. Mondelinge uiteenvoor een groot deel zoals een
zettingen tussen leraar en leergeestelijke in de gevestigde kerk.
ling, hoe onbelangrijk die ook
De kapelaan treedt op als voorVoor
mogen zijn, brengen onvermiganger tijdens belangrijke rituescientologen
jdelijk wijzigingen in het oorlen die in de kerk worden
spronkelijke lesmateriaal met
gehouden
(naamgeving,
is pastorale
zich mee. Aldus is de cursussuhuwelijk
en
overlijden).
Tijdens
hulpverlening een
pervisor een expert in het
de wekelijkse diensten, die op
systematische en
herkennen van een situatie,
zondag worden gehouden, regelt
gecontroleerde
waarin een leerling een probde kapelaan de dienst die hij groleem tegenkomt. Tevens is hij in
tendeels naar eigen inzicht kan
poging om zelfstaat de leerling in een richting
invullen. Hij houdt ook een
verlichting en
te sturen waar hij op eigen
preek, waarin hij de rol bekleedt
spirituele kennis te van commentator. Zijn uiteenkracht dit probleem kan
oplossen.
zetting heeft altijd een nauwe
bevorderen.
betrekking met de leerstellingen
en de toepassing van de geloofsiii.xvii. Religieuze rollen in Scientology – de
beginselen.
kapelaan.
Iedere Scientology kerk en missie heeft
een kapelaan. Hij is auditor en de cursus voor
geestelijke maakt een wezenlijk deel uit van
zijn opleiding. In deze cursus wordt
Scientology als een godsdienst gepresenteerd,
als een middel waarmee de mens verlossing
kan bereiken. De cursus bevat een inleiding in
de leerstellingen van de grote wereldgodsdiensten; instructies voor het houden van
diensten en ceremoniën; een studie van het
Credo en de voorschriften van Scientology;
en instructies over ethiek en technologie van
auditing. Het voornaamste aspect van de rol
van de kapelaan is misschien wel de pastorale
hulpverlening; niet zoals die wordt gegeven
tijdens de auditing, maar in de meer algemene
zin
door
het
aanhoren
van
problemen
en moeilijkheden waar scientologen mee worden geconfronteerd, wanneer zij de leerstellin-

iii.xviii. Technische middelen voor geestelijke
doeleinden: een religie, niet een wetenschap.
Om de werkwijze van Scientology en haar
beoefenaren te begrijpen, is het noodzakelijk
in te zien dat Scientology technische middelen koppelt aan geestelijke doeleinden. Door
de nadruk op techniek, het gebruik van technisch jargon, het accent op systematische
werkwijzen en gedetailleerde regelmaat, moet
niet het geestelijke en verlossende karakter
van Scientology’s fundamentele principe uit
het oog worden verloren. Scientology is een
godsdienst die ontstond in een periode die
werd gedomineerd door wetenschap: de werkwijze van Scientology draagt het stempel van
het tijdperk waaruit zij is voortgekomen. Een
deel van Scientology’s overtuiging is het idee
dat de mens rationeel moet denken en zijn
sterke, doch storende gevoelens moet
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beheersen. Alleen op deze manier zal de mens
de volledige vrije wil en zelfbeschikking
verkrijgen, hetgeen volgens scientologen zijn
recht en behoefte is. Om verlossing te verkrijgen, moet het individu een consequent en
solide gebruik maken van duidelijk
omschreven voorschriften. Net als Christian
Science probeert Scientology zekerheid te
geven. Scientology’s uiteindelijke doelstellingen lijken de empirische bewijslast te overstijgen. Het geloof van de volgelingen is
bovenzintuiglijk, metafysisch en spiritueel,
ofschoon de religie de eigen ervaring als de
juiste weg naar persoonlijke zekerheid
benadrukt. De wetenschappelijke stijl van
Scientology doet geen afbreuk aan de
religieuze identiteit van de beweging.

Deze verstoring van het mentale leven
werd omschreven als theta (het universum
van het denken) die geënturbuleerd
[Enturbuleren is een Scientology term die zoveel
betekent als ‘verstoren’, ‘in beroering brengen’ –
noot vertaler] is met MERT. Auditing was
ervoor bedoeld om de theta van dit obstakel te
ontdoen. De definitie van theta werd in 1951
verfijnd. In de huidige omschrijving staat
theta voor ‘rede, sereniteit, evenwichtigheid,
geluk, opgewektheid, doorzettingsvermogen
en andere factoren die de mens gewoonlijk als
wenselijk beschouwt’. Men zou kunnen
zeggen dat op dat moment Hubbards geloofssysteem uitgroeide tot een systeem voor zielsgenezing. Deze ontwikkeling werd nog
duidelijker toen Hubbard in 1952 Scientology
oprichtte. In dit nieuwe, uitgebreide en meer
omvattende geloofssysteem werd Dianetics
ondergebracht. Theta werd nu ‘thetan’, waardoor de overeenkomst met de ziel een meer
uitgesproken karakter kreeg en de religieuze
dimensie van het systeem duidelijker zichtbaar werd. De thetan werd beschouwd als de
essentiële identiteit van het individu, ‘dat wat
zich ervan bewust is bewust te zijn’. Nu had de
theorie een metafysische verantwoording voor
de verlossing: de thetan diende te worden vrijgemaakt van de nadelige effecten van de
vorige levens, d.w.z. het bewonen van
menselijke lichamen.

IV. EEN SOCIOLOGISCHE ANALYSE
VAN DE ONTWIKKELING VAN DE
SCIENTOLOGY KERK

iv.i. De ontwikkeling van Scientologische opvattingen: vorige levens.
Al vanaf het midden van de jaren ‘50 was
Hubbard van mening dat vorige levens van
belang konden zijn ter verklaring van de problemen van de mens. De stichting, die hij in
Elizabeth, in de staat New Jersey, oprichtte,
wijdde zich in die tijd aan het bestuderen van
het eventuele nut dat ‘de herinnering aan de
omstandigheden ten tijde van het sterven in
vorige reïncarnaties’ zou hebben. Deze belangstelling ontwikkelde zich tot een vaste overtuiging dat schadelijke ervaringen in vorige
levens en in het vroege leven engrammen
deden ontstaan. Dianetics en Scientology
dienden dus te worden uitgebreid teneinde
deze engrammen te elimineren.

iv.iii. De ontwikkeling van Scientologische opvattingen: thetan en lichaam
Het individu kan niet spreken over ‘mijn
thetan’, omdat het individu in essentie de
thetan is die een lichaam bewoont; in die zin
is de thetan nog belangrijker dan de ziel in de
conventionele christelijke betekenis. De
thetan betreedt een lichaam – tijdens, na of
zelfs voor de geboorte – op zoek naar identiteit. Wat dat betreft vertoont Scientology
enige overeenkomst met de Boeddhistische
reïncarnatietheorie. Met zijn schets van de

iv.ii. De ontwikkeling van Scientologische opvattingen: van Dianetics tot Scientology.
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wijze waarop thetans het lichaam opnieuw
betreden, is Hubbard echter duidelijker en
nauwkeuriger dan alle Boeddhistische teksten.

van het zieleheil is gemakkelijk te herkennen.
In de toepassing worden de nabije doelstellingen benadrukt: het garanderen van de
geestelijke gezondheid en het genezen van
psychische stoornissen, zoals hulp bij het overwinnen van een depressie, maar het uitgangspunt is de heilsleer.

iv.iv. Nabije en verre verlossing.
De eerste doelstelling van de auditing is
het vrijmaken van de thetan uit de beperkingen van het reactieve verstand; het uiteindelijke doel is het in ere herstellen van de
thetan zodat die in een stabiele toestand
komt, waar hij niet langer een reactief verstand heeft. Naargelang hij zich in toenemende mate identificeert met het gezin, de
groep, de mensheid, het dierenrijk, het universum, de geestelijke toestand en
oneindigheid of God, verplaatst hij zich van
het nabije en directe doel van zijn eigen
voortbestaan (de 1e dynamiek) naar een
voortdurend groeiend inzicht in de
mogelijkheden van verlossing (zie iii.ix). Via
het doorlopen van deze acht dynamieken is
het uiteindelijke doel van de thetan het
verkrijgen van een soort goddelijke
hoedanigheid. Scientologen noemen dit
Volledige OT of Oorspronkelijke Staat.

iv.vi. Overeenkomsten met het boeddhisme en de
Sankhya-school.
De mechanismen van het leven, zoals
omschreven door Scientology, vertonen veel
overeenkomsten met de wijze waarop zowel
het boeddhisme als de Sankhya-school in het
hindoeïsme die kenschetst. De opeenhoping
van een reactieve barrière in het verstand
doet denken aan het idee van karma. De
opvatting over vorige levens heeft veel
gemeen met de reïncarnatietheorieën in oosterse godsdiensten. De gedachte van het toegang krijgen tot bewustzijnsniveaus wordt
aangetroffen in yoga; men gelooft dat de beoefenaar ervan in staat is bovennatuurlijk kracht
te verkrijgen.

iv.v. De verlossing in Scientology.

iv.vii. Verlossing als wereldomvattende en individuele mogelijkheid.

Deze theorie is een heilsleer. Indien het
erop lijkt dat Volledige OT meer is dan de verlossing waar normaliter in het christendom
over wordt gesproken, dan is de oorzaak dat de
term doorgaans betrekking heeft op de redding die nabij is, in plaats van in de verre
toekomst. Ook het christendom heeft de
opvatting van de mens als mede-erfgenaam
met Christus, ofschoon zowel de kerk als de
leken tevreden zijn met het meer beperkte
vooruitzicht van de ziel die uiteindelijk in de
hemel komt. Toch wordt in sommige
groeperingen, zoals bijvoorbeeld de mormonen, gesteld dat de mens de status van godheid
bereikt. Weliswaar verschilt dit van
Scientology, maar de lange termijngedachte

Het uiteindelijke vooruitzicht op redding
voor de thetan behelst de opvatting over het
voortbestaan van de mensheid, het dierenrijk
en het materiële universum. Scientology is
daar het middel voor. Dit element van
betrokkenheid met samenleving en kosmos
bestaat zeer zeker in Scientology. Het idee van
het ‘zuiveren van de planeet’ door middel van
het scheppen van ‘clears’ – mensen die bevrijd zijn van hun reactieve verstand – is als doelstelling naar voren gebracht. Soms heeft
Hubbard echter het accent verschoven en
schreef ‘Scientology is niet geïnteresseerd in
het “redden van de wereld”, maar wil wel een
gezond individu nòg gezonder maken door
hem met een nauwkeurige technologie naar
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aan deze doelstelling bij. Hubbard legde dus de
nadruk op de behoefte van het individu om
morele normen toe te passen op zijn gedrag en
zich rationeel te gedragen, wilde hij zijn eigen
verlossing bewerkstelligen en een bijdrage leveren aan de redding van de gehele mensheid.
Enigszins overeenkomstig met de boeddhistische plicht om uit eigen belang goede daden te
verrichten als een manier om het toekomstige
karma te verbeteren, wordt van een scientoloog geëist om zich rationeel – dat wil
zeggen ethisch – te gedragen in het verwerven
van het voortbestaan. Hubbard schreef:

zichzelf te laten kijken, hetgeen de geest is’.
Wat hier echter benadrukt wordt, is dat de
redding van de wereld afhankelijk is van de
redding van de individuele thetan – een overigens typisch evangelisch accent.

iv.viii. Moraal in Scientology.
Soms wordt gesuggereerd dat het een kenmerk van religie is een gedragscode voor te
schrijven, hetgeen echter van godsdienst tot
godsdienst
aanzienlijk
uiteenloopt.
Scientology begon met de algehele doelstelling het potentieel van de individu te vergroten. Door de nadruk op vrijheid, is er
sprake van een aanzienlijk meer tolerante
benadering van de moraal dan die wordt
aangetroffen bij de traditionele christelijke
kerken. Vanaf de eerste uiteenzettingen van
Dianetics, maakte Hubbard echter duidelijk
dat de individu verantwoordelijk is voor zijn
eigen beperkingen: een thetan was fundamenteel een goed wezen dat zijn eigen kracht
zou verminderen, indien hij voortging met het
verrichten van schadelijke handelingen. De
nadruk op de auditing is tevens dat van het
individu wordt geëist dat hij de confrontatie
aangaat met zijn problemen en verantwoordelijk wordt voor zijn eigen welzijn. Hij
moet zich bewust worden van de overt acts
(schadelijke handelingen) die hij zowel in zijn
huidige als in zijn vorige levens heeft
gepleegd. In een belangrijke publicatie,
Inleiding tot de ethiek van Scientology, zet
Hubbard de ethische maatstaven uiteen die
van een scientoloog worden verlangd. Hij
maakt duidelijk dat het aanhangen van de
ethiek essentieel is voor het geloof. Het doel
van het individu is voortbestaan – dat wil
zeggen het voortbestaan op basis van de acht
dynamieken (zie iii.ix). Het voortbestaan, als
opvatting van Scientology, komt overeen met
de algemene functie van alle godsdiensten,
namelijk redding. Het morele handelen, dat
als rationeel gedrag wordt beschouwd, draagt

‘Ethiek bestaat uit de maatregelen die
iemand neemt ten opzichte van zichzelf om
optimaal voortbestaan voor zichzelf en
anderen te bereiken op alle dynamieken.
Ethische daden zijn daden die het
voortbestaan bevorderen. Zonder toepassing
van ethiek kunnen we niet voortbestaan.
Het voortbestaan is niet louter voortbestaan. Het is veeleer voortbestaan in
gelukkige omstandigheden. ‘Voortbestaan
wordt afgemeten aan plezier’. Dus evenals in
het christendom, brengt redding een toestand
van gelukzaligheid met zich mee. Maar, ‘...een
zuiver hart en schone handen vormen de
enige manier om geluk en voortbestaan te
bereiken’; dus in de praktijk vereist
voortbestaan het zich houden aan morele
maatstaven. ‘Wat iemands idealen, zijn
eerlijkheid, zijn liefde voor zijn medemens
betreft, hij kan niet goed voortbestaan en hij
kan voor velen geen goed voortbestaan garanderen wanneer deze zaken ontbreken’. De
ethiek van Scientology bevat morele regels,
maar de leer gaat verder en benadrukt de
rationaliteit van deze ethiek. De toepassing
ervan is de enige manier waarop de achteruitgang van de huidige moraal en de activiteiten
van anti-sociale persoonlijkheden kan worden
verholpen.
In 1981 formuleerde Hubbard een aantal
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morele beginselen waarvan hij aannam dat ze
op het gezonde verstand waren gebaseerd. Het
boekje, waarin hij ze had vermeld, omschreef
hij als ‘een persoonlijk werk...[het] maakt geen
deel uit van een religieuze leer’. De bedoeling
was dat deze regels wijd zouden worden verspreid teneinde een oplossing te vinden voor
het afnemende normbesef in de moderne
samenleving. De scientologen namen deze
principes echter over als onderdeel van hun
religie. Voor een groot deel weerklonken in
dit stelsel zowel de Tien Geboden als andere
voorschriften uit de christelijke moraal. De
regels verbieden het plegen van moord en
diefstal, onoprechtheid, alle onwettelijke handelingen en het berokkenen van schade aan
goedwillende mensen. Tevens wordt onder
andere geëist dat mensen geen overspel plegen, respect hebben voor ouders, kinderen
behulpzaam zijn, zelfbeheersing tonen, de
juiste regeringsvorm ondersteunen, hun verplichtingen nakomen, eerbied hebben voor de
religieuze opvattingen van anderen, zorg dragen voor gezondheid en het milieu, ijverig en
bekwaam zijn. Het stelsel bevat, zowel in
negatieve als in positieve bewoordingen, een
versie van de gouden regel die vaak in de
christelijke tradities weergegeven wordt als
“Tracht anderen niets aan te doen waarvan u
niet wilt dat zij het u aandoen”. De lezer van
het boekje wordt aangespoord een exemplaar
aan hen te geven, van wie het geluk en
voortbestaan hem ter harte gaan.

‘Scientology heeft het religieuze doel
bereikt dat in de geschreven geschiedenis van
de mens kenbaar is gemaakt, namelijk de
bevrijding van de ziel. Van de religies die tot
1950 in het westen bekend waren, is dit een
aanzienlijk meer verstandelijke religie. Als
wij, zonder therapie, onze waarheden
eenvoudigweg zouden onderwijzen, dan
zouden we het barbaarse westen beschaving
brengen’.
Ongetwijfeld beschouwde Hubbard het
christendom in sommige opzichten minder
vergevorderd dan het boeddhisme, gelet op
zijn omschrijving van het Laatste Oordeel als
‘...een barbaarse interpretatie van datgene
waar Gautama Boeddha over sprak, namelijk
het vrijmaken van de ziel uit de cyclus van
geboorte en dood’. (uit The Phoenix Lectures,
pag 29-30). Scientology zèlf was een religie ‘in
de oudste en ruimste betekenis’ (idem, p.35).
In The Character of Scientology beklemtoonde Hubbard enkele van deze vroegere
standpunten. Volgens hem maakten de
Veda’s, Tao, Boeddha, de oudtestamentische
Joden, Jezus alsmede een aantal filosofen, deel
uit van de achtergrond van Scientology.
Scientology ‘had de eerste religieuze technologie geleverd om de overstelpende achterstand
aan spirituele veronachtzaming te overwinnen’ (p. 10), en dit beschouwde hij als een
combinatie van de eerlijkheid en
nauwkeurigheid van Gautama Boeddha met
de volhardende en energieke praktische
instelling van Henry Ford. (p. 12) Hij
beschouwde de studie van Scientology als
religieuze vorming.

iv.ix. De religieuze aanspraken van Scientology.
Ondanks de verschillende religieuze
aspecten die hiervoor zijn beschreven, deed
Scientology aanvankelijk geen rechten gelden
op de benaming religie. Zelfs toen in 1954
enkele scientologen in Los Angeles de eerste
Scientology kerk oprichtten, was de religieuze
inhoud van de leer niet volledig onderzocht.
Hubbard verzekerde echter dat Scientology
religieuze doelstellingen had. In Creation of
Human Ability schreef hij:

iv.x. L. Ron Hubbard als religieus leider.
Over de stichters van religieuze bewegingen wordt vaak gezegd – is het niet door hun
volgelingen dan wel door henzelf – dat zij speciale openbaringen hebben ontvangen waarin
zich een opperwezen kenbaar maakt. Dit pro-
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fetische karakter van religieus leiderschap is
van Scientology waren al op de voorgrond
kenmerkend voor bewegingen in de joodsgetreden, voordat de beweging zich als kerk
christelijke-islamitische traditie. In de hinliet registreren. Nemen we al die kenmerken
doeïstische en boeddhistische traditie wordt
samen, dan is het zeker gerechtvaardigd om
de religieuze leider echter meer beschouwd als
het geloofssysteem van Scientology als religie
een leermeester, die zijn volgelingen wijst op
te bestempelen. In de jaren ‘50 werd de kerk
het voordeel dat ze kunnen hebben als ze
als rechtspersoon erkend en werden de geloofdezelfde weg naar verlichting volgen die
sartikelen bekendgemaakt. Tevens werd de
hijzelf ook is gegaan. Hubbard voldoet veel
uiterlijke vorm van bepaalde ceremoniën
meer aan deze laatste omschrijvvastgesteld. De geloofsartikelen
ing. Hij wordt niet voorgesteld
en de ceremoniën formaliseerals een leermeester die religieuze
den de overtuigingen die het
waarheden geopenbaard heeft
geloofssysteem van Scientology
gekregen, maar hem wordt de
bevatten. De kerkelijke structuur
ontdekking toegeschreven van
van Scientology is hiërarchisch,
wetenschappelijke onderzoekshetgeen een weerspiegeling is
Het voortbestaan, van het trapsgewijze leersysteem
resultaten. Deze vondsten duidden op bepaalde therapieën en
en de vereiste spirituele verlichtals opvatting
een metafysisch kennisstelsel,
ing om de leerstellingen onder
van Scientology,
dat het hogere wezen van de
de knie te krijgen. Organisaties
komt overeen
mens en zijn uiteindelijke
op het lagere niveau worden
met de algemene
bestemming verklaart.
geleid als missies, met als doel te
evangeliseren. De kerken op dit
functie van
Het huidige Scientologische
niveau houden zich bezig met de
alle godsdiensten,
materiaal presenteert een beeld
basisopleiding van geestelijken,
namelijk redding. tot hun wijding. Dit netwerk van
van Hubbard als een genie. Deze
stijl lijkt veel op die welke we
kerkorkganisaties vormt de kern
tegenkomen
in
lovende
van het systeem. Boven dit
biografieën over profeten,
niveau vinden we de hogere echgoeroes en oprichters van
elons die zich toeleggen op geareligieuze bewegingen (Zie met
vanceerde auditing en op voortname hoofdstuk 3 in ‘What is
gezette opleidingen voor audiScientology?’). Meestal zijn die
tors. Deze niveaus geven richtlijgeschreven met de bedoeling de reputatie van
nen aan de lagere echelons.
deze leiders te vergroten en hun unieke
ervaringen toe te juichen. In de christelijke
Overeenkomstig deze structuur, beschikt
traditie zien we dit bijvoorbeeld terug bij Mary
de kerk over leken die een geestelijk ambt
Baker Eddy, de stichtster van Christian
vervullen. Deze vrijwilligers zijn opgeleid om
Science. Wat dat betreft lijkt haar positie als
maatschappelijk werk te verrichten. Ook hier
twee druppels water op die van Hubbard.
zien we een hiërarchische structuur, waarin
voor ieder hoger niveau cursussen moeten
worden gevolgd. Op de lagere niveaus breniv.xi. Religie en kerkorganisatie.
gen deze vrijwilligers onder andere bezoeken
aan gevangenissen en ziekenhuizen, terwijl de
Het is volstrekt niet nodig dat een godsdihoger gekwalificeerden nieuwe basisgroepen
enst of een religieus systeem zich als een kerk
van scientologen proberen op te richten
gaat organiseren. De spirituele kenmerken
(vooropgesteld dat het ledental dit recht-
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vaardigt). De formele kerkstructuur lijkt
enigszins op die van christelijke kerkgenootschappen, hoe verschillend de leerstellingen en de praktijken ook zijn. Het vrijwilligers-ambt vertoont enige parallellen met
het lekenpastoraat.

het lichaam kan redden of genezen’.

iv.xiii. Ceremoniën van Scientology.
Hoewel de door de kerk voorgeschreven
huwelijks- en begrafenisrituelen enigszins
onconventioneel zijn, wijken ze niet in
extreme mate af van het algemene gebruik in
de westerse samenleving. Het doopritueel,
oftewel naamgeving-ceremonie, staat heel
duidelijk in het teken van de principes van
het Scientologische geloofssysteem.

iv.xii. De geloofsartikelen van Scientology.
In Ceremonies of the Founding Church of
Scientology uit 1966, werd verklaard dat:
‘...in een kerk van Scientology doen we
niet aan gebeden, vroom gedrag of het dreigen
met verdoemenis. We maken gebruik van de
feiten, waarheden en opvattingen die ontdekt
zijn in de wetenschap van Scientology’.

Het doel is de thetan te helpen, die recentelijk is gekomen om dit specifieke lichaam te
verwerven. Op het moment dat dit plaatsvindt, zo is de gedachte, is de thetan zich niet
bewust van zijn nieuwe identiteit. Deze
naamgevingceremonie is een manier om de
thetan te assisteren de identiteit van zijn
nieuwe lichaam aan te leren, evenals die van
de ouders van dat lichaam en van de doopgetuigen die het nieuwe wezen zullen helpen.
Daarom heeft deze ceremonie een oriënterend
karakter, geheel overeenkomstig de metafysica
van Scientology.

Het Credo van Scientology geeft veel aandacht aan mensenrechten. Daarin wordt verklaard dat alle mensen gelijk zijn geschapen en
recht hebben op hun eigen wijze van godsdienstuitoefening, hun eigen leven, gezondheid,
verdediging en ‘het oprichten, kiezen en
behulpzaam te zijn aan hun eigen organisaties,
kerken en regeringen en om vrijuit te spreken,
schrijven en denken’. Daarin komt ook het
geloof naar voren dat de studie van de psyche
en het genezen van ziekten die door de geest
worden veroorzaakt, niet los kan staan van
religie of kan worden vergoelijkt in een nietreligieuze context. Er wordt verklaard dat de
mens fundamenteel goed is, ernaar streeft
voort te bestaan, dat zijn voortbestaan van
hemzelf en zijn medemens afhangt en zijn
vooruitzicht op broederschap met het universum.

V. OPVATTINGEN OVER AANBIDDING EN REDDING

v.i. Aanbidding – een denkbeeld dat aan verandering onderhevig is.
Theïstische godsdiensten – waaronder het
christendom – hechten belang aan aanbidding. Aanbidding is de geformaliseerde uitdrukking van respect en verering voor en
deemoed en onderworpenheid aan een godheid. Het kan zich uiten in gebed (communiceren met de godheid), bekendmakingen te
zijner ere en dankbetuigingen voor zijn
zegeningen. (Oudere opvattingen van aanbidding hebben ook betrekking op het offer – van
een mens of een dier – en op de verzoening
met een wraakzuchtige of jaloerse godheid.

Tevens wordt gesteld dat ‘...wij van de
kerk geloven dat Gods wetten de mens verbieden zijn eigen soort te vernietigen; de
gezondheid van een ander te vernietigen; de
ziel van een ander te vernietigen of te onderwerpen; het voortbestaan van iemands metgezellen of iemands groep te vernietigen of te
beperken. En wij van de kerk geloven dat de
geest gered kan worden en dat alleen de geest
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Maar deze ideeën zijn veranderd.
Uitingsvormen van aanbidding, die ooit als
onontbeerlijk werden beschouwd, zouden nu
onwettelijk zijn. De opvatting over aanbidding is in onze tijd aan het veranderen, zowel
in de coventionele kerken als in de nieuwe
religieuze bewegingen.) In het algemeen
wordt aanbidding in de traditionele zin geassocieerd met de vooronderstelling van het
bestaan van een god (of goden) of een personage dat het object is van devoot gedrag. Deze
definitie, die overeenstemt met de omschrijving zoals die in recente rechtszaken in
Engeland is gehanteerd, is gebaseerd op het
historische
joods-christelijk-islamitische
model. De praktijk wijst echter uit dat
dergelijke vormen van aanbidding niet in alle
godsdiensten zijn aan te treffen. Aanbidding
manifesteert zich op uiteenlopende wijze,
zoals de volgende voorbeelden zullen aantonen.

ontkennen, maar die eisen dat een object
wordt aanbeden. De Soka Gakkai boeddhisten, een beweging met ongeveer 15 miljoen
aanhangers – in Nederland ongeveer 300 à
400 leden – aanbidden de Gohonzon, een
mandala waarop de essentiële symbolen van
de ultieme waarheid zijn weergegeven. Door
het aanbidden van de Gohonzon, verwachten
deze boeddhisten zegeningen. Deze vorm van
aanbidding, die enigszins lijkt op die in het
christendom, komt dus voor, hoewel het
bestaan van een opperwezen wordt ontkend.

v.iv. Variaties van aanbidding: de Quakers.
In de derde plaats is het, zelfs in het brede
spectrum van de christelijke traditie, niet
noodzakelijk dat eerbied en onderdanigheid
een specifieke vorm van gedrag met zich meebrengen. Dit zien we bv. terug in het roomskatholicisme, waar de gelovigen knielen,
buigen, zich op hun knieën werpen en lofprijzingen, dankwoorden en zegenwensen uitspreken en, in ruil daarvoor, zegeningen afsmeken. Binnen het christendom zijn er talrijke bewegingen die verschillende praktijken
volgen: de Quakers – wereldwijd ongeveer
200.000 leden, in Nederland circa 150 – zijn
daar een overtuigend bewijs van. Ze komen
weliswaar bijeen in een sfeer van verering,
maar er wordt niet gebeden of gezongen. Vaak
wordt de hele bijeenkomst in stilte gehouden.

v.ii. Variaties van aanbidding: Theravada boeddhisme.
In de eerste plaats poneren het Theravada
boeddhisme in zijn zuivere vorm en enkele
andere godsdiensten niet een oppergod, maar
een elementair grondbeginsel of een fundamentele wet. Dit principe is onafhankelijk
van respect, verering of aanbidding van
gelovigen. Het grondbeginsel vereist dat ook
niet. Het wordt algemeen aanvaard dat een
godheid geen noodzakelijke voorwaarde is
voor godsdienst, zodat we een definitie van
aanbidding moeten formuleren die meer
omvat dan zoals die is omschreven in de christelijke traditie.

v.v. Variaties van aanbidding – Christian Science.
In de vierde plaats is er in het christendom, zowel binnen de traditionele kerken als
in een aantal betrekkelijk recent opgekomen
groeperingen, de neiging om God in toenemende mate in abstracte termen te beschrijven. Omdat enkele moderne theologen de
opvattingen
over
God
hebben
geherdefinieerd, waarin vaak het standpunt
als zou God een persoon zijn is verlaten, lijken
oudere ideeën over aanbidding voor sommi-

v.iii. Variaties van aanbidding: Nichiren boeddhisme.
In de tweede plaats zijn er religieuze
bewegingen, zoals bv. het Nichiren boeddhisme, die het bestaan van een opperwezen
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oefening zo algemeen de betekenis heeft
gekregen van openbare eredienst en niet van
dagelijkse daden’. (p. 40)

gen achterhaald. Uit opinieonderzoeken blijkt
dat een toenemend aantal mensen dat in God
gelooft, niet gelooft dat God een persoon is: in
plaats daarvan menen zij dat God een kracht
is. In nieuwe religieuze bewegingen zijn soms
de vormen van aanbidding aan deze moderne
en abstracte opvattingen aangepast. Een voorbeeld is Christian Science (Christelijke
Wetenschap). Omdat deze beweging, die
omstreeks de eeuwwisseling ontstond veel op
Scientology lijkt en omdat Christian Science
sinds lange tijd als religie wordt erkend, zullen
we hier wat dieper ingaan op de vorm van
aanbidding van deze beweging. God wordt
gedefinieerd als Beginsel, Leven, Waarheid,
Liefde, Gemoed, Geest en Ziel. Deze onpersoonlijke abstracties vereisen geen onderwerping en verering. Dergelijke gebruiken vinden
maar weinig uitdrukking in de diensten van
Christian Science. Wat Mary Baker Eddy, de
stichtster van Christian Science, dacht over
aanbidding is te vinden in haar boek
Wetenschap en gezondheid met Sleutel tot de
Heilige Schrift:

‘We aanbidden alleen geestelijk, voor
zover wij ophouden stoffelijk te aanbidden.
Geestelijke vroomheid is de ziel van het
Christendom. Door middel van de stof aanbidden is heidendom. Joodse en andere
kerkgebruiken zijn slechts zinnebeeld en
schaduw van ware aanbidding. (p. 140)
‘De Israëlieten concentreerden zich op het
stoffelijke in hun poging het geestelijke te
aanbidden. Voor hen was de stof substantie en
was Geest schaduw. Zij meenden Geest van
een stoffelijk standpunt uit te kunnen aanbidden, maar dat was niet mogelijk. Zij riepen
Jehovah aan, maar ontvingen geen bewijs, dat
hun gebed was verhoord, omdat zij God niet
voldoende begrepen om Zijn genezingskracht
te kunnen demonstreren...’. (p. 351, 352)
Ofschoon de aanhangers van Christian
Science tijdens de diensten bidden, wordt dat
gebed vertaald in een aantal bekrachtigingen,
die overeenkomen met de leerstellingen van
Eddy. Het stille gebed in Christian Science is
een bevestiging van waarheden en geen
smeekbede. God is een Beginsel dat moet worden aangetoond, niet een Wezen dat gunstig
gestemd moet worden. Daardoor verschilt
aanbidding bij Christian Science in vorm,
stemming en uitdrukking van de aanbidding
in de conventionele kerken.

‘Hardop bidden kan nooit de werken doen
van het geestelijk begrijpen... Lange gebeden,
bijgeloof en geloofsbelijdenissen kortwieken
de sterke vleugelen der liefde en hullen de
godsdienst in menselijke vormen. Alles wat
aanbidding verstoffelijkt, houdt de geestelijke
groei van de mens tegen en belet hem zijn
macht over dwaling te demonstreren’. (p. 4, 5)
‘Hebt u “den Heere uw God lief met
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand”? Dit gebod sluit veel in,
namelijk het afstand doen van alle louter stoffelijke gewaarwording, genegenheid en aanbidding’. (p. 9)

v.vi. Aanbidding wordt gedefinieerd door de doelstellingen, niet door de vorm.
De voorafgaande voorbeelden maken
duidelijk dat er een veel ruimere definitie van
aanbidding nodig is dan die, welke zich
beperkt tot en afhankelijk is van de aannames
van een specifieke traditie. De conventionele
vormen in de christelijke kerken omvatten
niet alle variaties waarin aanbidding naar
voren komt. Er moet een onderscheid worden

‘Met de geschiedenis van Jezus is een
nieuwe tijdrekening begonnen, die wij de
Christelijke jaartelling noemen, maar hij
heeft geen ritualistische eredienst ingesteld’.
(p. 20)
‘Het is droevig dat het woord godsdienst-
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gemaakt in de uiterlijke gedaante van aanbidding en het doel ervan. Het doel van aanbidding is contact te leggen tussen de aanbidder
en het bovennatuurlijke basisprincipe (een
wezen, een object, een wet, een beginsel, een
dimensie, ‘de grond van het bestaan’ of ‘hetgeen waar het de mens uiteindelijk om gaat’).
De wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk
van de manier waarop het religieuze systeem
waartoe de aanbidder behoort, dit basisprincipe heeft opgevat. Indien we
benadrukken dat het karakteristieke kenmerk
van aanbidding wordt bepaald door de doelstelling ervan, wordt daarmee de sociaal-culturele relativiteit van de verschillende vormen van aanbidding zichtbaar. Als we aanbidding koppelen aan de doelstellingen, dan kunnen we ook de diverse begrippen doorgronden
waarmee die basisprincipes, uiteenlopend van
een afgodsbeeld tot transcendentale wetten,
worden aangeduid. Een afgodsbeeld zal worden aanbeden als een heerszuchtig wezen dat
gunsten verleent of schade toebrengt; de aanbidding van op een mens gelijkende god zal
het accent leggen op een vertrouwensrelatie,
maar ook op afhankelijkheid; aanbidding van
meer verfijnde opvattingen over een opperwezen legt minder nadruk op de emotionele
wispelturigheid van de godheid en legt, in
overeenstemming met algemene morele
principes, het accent op de speurtocht naar
harmonie tussen lotsbeschikkingen; aanbidding van een totaal abstracte en ultieme
waarheid gaat meestal samen met de verspreiding van kennis, het verwerven van verlichting en het realiseren van alle menselijke
mogelijkheden. Al deze verschillende specifieke doelstellingen kunnen worden
beschouwd als een deel van de menselijke
speurtocht naar redding, hoe uiteenlopend dat
laatste ook is omschreven. De eerbiediging
van dit ultieme doel, voor ‘de grond van het
bestaan’ of hoe dat ook omschreven mag zijn,
is een universeel verschijnsel en hangt niet af
van bepaalde culturele normen

v.vii. De afname van de poëtische vorm van aanbidding.
In multi-religieuze samenlevingen moet
de opvatting over wat aanbidding inhoudt,
aan de hand van abstracte termen worden
duidelijk gemaakt. De recente en zich
voortzettende trends in de godsdienst wijzen
op abstracte en meer universele omschrijvingen. Dit is niet alleen het geval onder de
belangrijke theologen en de geestelijkheid,
maar ook bij veel van de nieuwe religieuze
bewegingen. In dit wetenschappelijke en
technologische tijdperk neigt de mens zijn
opvatting over een godheid of het ultieme te
formuleren in termen die meer overeenkomen
met wetenschap en technologie, zelfs al staat
dit taalgebruik in scherp contrast met de traditionele poëtische beeldspraak die eens zo
kenmerkend was voor het religieuze uitdrukkingsvermogen. Niet alleen doet men in
de nieuwe bewegingen langzamerhand afstand
van dit poëtische gebruik, maar ook in de
zogenaamde traditionele kerken, zoals we
kunnen zien in de liturgische hervormingen in
de rooms-katholieke kerk sinds het Tweede
Vaticaanse Concilie. In bewegingen die niet
gebukt gaan onder de last van de traditie, is
het creëren van een nieuwe taal en liturgie
nog aan veel minder belemmeringen onderhevig. Zo’n beweging is Scientology.

v.viii. Communicatie als aanbidding.
Scientology presenteert een uitermate
abstracte voorstelling van het opperwezen, de
achtste dynamiek. Scientologen streven
ernaar hun bewustzijn en bevattingsvermogen
te ontwikkelen om alle dimensies van ‘het
zijn’ te begrijpen. Het doel is het bevorderen
van en deel uitmaken van het voortbestaan
van het Opperwezen of Oneindigheid.
Scientologen vereren het leven en erkennen
God als grond van het bestaan. Maar deze
erkenning brengt geen speciale gedragsvormen met zich mee, in die zin dat ze ook
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maar enigszins lijken op de ‘aanbidding’ in de
traditionele christelijke kerken. Scientology is
een beweging die bestaat uit mensen met
uiteenlopende religieuze achtergronden en de
nadruk legt op nieuwe opvattingen over
schepping, de zin van het leven en redding.
De leerstellingen putten zowel uit meer dan
één religieuze traditie als uit een breed spectrum van wetenschappelijke oriëntaties. Het
is daarom heel passend dat Scientology haar
theorieën in abstracte en universele termen
presenteert; de opvatting over aanbidding
komt daarmee overeen. De algehele stellingname is als volgt omschreven:

spronkelijke zelf, waardoor hij probeert in
contact te komen met zijn fundamentele spirituele werkelijkheid.
Het bestuderen van de geschriften van
Scientology is communicatie met de fundamentele waarheden en de basis van het
bestaan. Door een toenemend begrip streeft
het individu naar meer communicatie met zijn
oorspronkelijke zelf, met anderen en met al
het leven. Ook deze activiteiten dragen elementen in zich die kenmerkend zijn voor aanbidding, zelfs indien aspecten als verering
(van een godheid), verzoening en smeekbedes
in deze moderne context zijn achterhaald.

‘In Scientology aanbidden wij in termen
van communicatie. Degene die effectief aanbidt is hij die zichzelf capabel acht de afstand
te overbruggen om met het Opperwezen te
communiceren’.

v.ix. Scientology’s doel van het voortbestaan.
De belangrijkste term, waaruit het doel
blijkt van de diensten die in een kerkgebouw
van Scientology worden gehouden, is
voortbestaan. In de literatuur van Scientology
komen we dit principe voortdurend tegen.
Voortbestaan is echter alleen maar een modern synoniem voor het oude religieuze begrip
redding of verlossing, het aangaan van een
relatie tussen machtige godheid en afhankelijke volgeling die zal leiden tot het verminderen of het verdwijnen van ongunstige
ervaringen en het ontvangen van steeds meer
weldaden, hetgeen zal uitmonden in de
uiteindelijke zegening van het voorbestaan
van het leven. Scientology richt zich met
name op de redding van de thetan, en wel op
zijn verlossing van het obstakel, dat bestaat uit
materie, energie, ruimte en tijd en, in een
meer nabij stadium, op het vermogen van de
thetan lichamelijke ongemakken en de wisselvalligheden van het dagelijks leven het hoofd
te bieden. De thetan, of ziel, bestond al voor
het fysieke lichaam en heeft het vooruitzicht
dit lichaam te overleven. Dat voortbestaan is
gekoppeld aan het voortbestaan van de achtste dynamiek, het Opperwezen, en aan de
auditing en training. Voor de deelnemers zijn
deze praktijken dan ook een gelegenheid hun

De essentie van Scientology is begrip door
middel van communicatie – communicatie
met het verleden van de eigen thetan en met
de omgeving. In die zin kan het worden
vergeleken met de communicatie die
plaatsvindt in de christelijke aanbidding: de
communicatie die het individu met behulp
van het gebed en in de eucharistie tracht aan
te gaan met de godheid. Hij stelt zich dan,
zoals de traditionele kerk het verwoordt, op als
‘communicant’ en gaat ‘ter communie’. Het
doel is in grote trekken hetzelfde: de loutering
van het individu en het herstel van de ziel,
hetgeen deel uitmaakt van het totale reddingsproces dat zich over een lange termijn uitstrekt. Scientology kent twee fundamentele
vormen van een dergelijke vorm van communicatie – auditing en training.
Tijdens de auditing, die plaatsvindt als een
besloten vorm van communicatie tussen het
individu en zijn (d.w.z. van de thetan)
verleden, treden eveneens de auditor en de
E-meter op. Maar in essentie wordt het individu tijdens het proces in een betere verstandhouding gebracht met zijn ware en oor-
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waardering voor het bovennatuurlijke te doen
herleven en te versterken. In de brede betekenis die we in het voorafgaande hebben aangegeven, is dit dus een gelegenheid voor aanbidding en verlichting.

wint anderen de schuld te geven van zijn
eigen tekortkomingen. De training daarvoor
bestaat uit een oplopende reeks cursussen
waarin de scientoloog de technieken van het
auditeren leert en perfectioneert. Indien het
juiste niveau is bereikt, dan neemt men aan
dat dit effectief is voor de toepassing op iedere
v.x. Auditing en training.
preclear. De training is georganiseerd als een
intensief programma. Iedereen, die zoals ik,
De kernactiviteiten van
getuige is geweest van de geconScientology zijn auditing en
centreerde aandacht van hen die
training. Het zijn de middelen
deze cursussen volgen, kan
voor geestelijke verlossing.
slechts onder de indruk zijn van
Scientology
Alleen op deze manier kan de
de vastberadenheid en de ernst
is een beweging
thetan – dat is het individu –
van deze cursisten. Uiteraard is
van mensen met
worden bevrijd en de geestelijke
dit religieuze toewijding.
staat verkrijgen van het op
Scientology is een religie die in
verschillende
oorzaak zijn over het leven en de
eerste instantie niet volgens de
godsdienstige
materiële wereld. De auditing,
traditionele lijnen van de basisachtergronden,
die het individu confronteert
gemeente is georganiseerd. In
die nieuwe ideeën
met zijn eigen vroegere pijn en
een tijdsbestek waarin de gevestrauma’s, helpt hem om controle
voorstaan over de tigde kerken de beperkingen
te verkrijgen over zijn leven en
beginnen te erkennen van de
schepping, de
bevrijdt hem van de irrationele
structuren van de kerkgemeente
betekenis van het
impulsen van zijn reactieve veren met andere vormen van aanstand. Dus als een preclear geaubidding beginnen te experileven en de
diteerd wordt, kan van hem wormenteren, heeft Scientology
verlossing.
den gezegd dat hij begonnen is
voor de geestelijke bijstand al
met een spirituele zoektocht
een nieuwe en intensievere
naar verlossing. Dat levert hem
werkwijze ontwikkeld. De éénhoe langer hoe meer voordelen
op-één relatie die de auditing
op en leidt uiteindelijk tot een toestand
vereist en het intensieve opleidingssysteem
waarin de thetan niet langer geënturbuleerd
voor de auditors hebben geleid tot een
[zie voor definitie iv.ii – noot vertaler] is met de
zorgvoorziening voor de geestelijke vooruitmateriële condities (MERT). Een dergelijke
gang van ieder specifiek individu, die, wat passpirituele zoektocht, eindigend in redding, is
torale betrokkenheid betreft, in hoge mate
van doorslaggevend belang voor alle geaalles overtreft wat conventionele vormen van
vanceerde wereldgodsdiensten, hoe uiteenkerkgemeentelijke bijstand kunnen bieden.
lopend de uiterlijke vormgeving en doctrinaire uiteenzettingen ook mogen zijn.
VI. SCIENTOLOGY EN ANDERE
GODSDIENSTEN
Training is gericht op het communiceren
van wijsheid naar een ieder die verlichting
zoekt, alsmede naar degenen die anderen
vi.i. Enige overeenkomsten tussen Scientology en
helpen in hun poging om redding te verwerandere religies.
ven. In deze processen ligt de eis besloten dat
het individu zijn eigen pijnlijke vroegere
Scientology verschilt op radicale wijze
ervaringen onder ogen ziet en de neiging over-
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van traditionele christelijke kerken en afgescheiden bewegingen wat betreft ideologie,
ritueel en organisatie. Maar als we het brede
blikveld hanteren dat nu eenmaal noodzakelijk is voor een multiculturele en multireligieuze samenleving, dan wordt duidelijk dat
Scientology een positie inneemt die nauw
verwant is met die van andere bewegingen
die onmiskenbaar religies zijn. In ideologische
zin lijkt Scientology veel op de Sankhyaschool in het Hindoeïsme (zie ix.vi). De
kerkgemeentelijke activiteiten, die overigens
minder centraal staan dan bij andere bewegingen, vertoont een aantal overeenkomsten
met sommige groeperingen. De wijze waarop
verlossing bereikt moet worden, is nadrukkelijk metafysisch en lijkt op sommige punten
op
Christian
Science
(zie v.v).
vi.ii. Tweevoudig lidmaatschap.

telijk-islamitische traditie en twee- of meervoudig lidmaatschap niet is toegestaan, is dit
allerminst een universeel religieus principe.
Het is bv. niet vereist in de meeste takken van
het hindoeïsme en boeddhisme. Zo verbood
de Boeddha niet de aanbidding van plaatselijke goden en staat het hindoeïsme tolerant
tegenover meer religieuze loyaliteiten. In
Japan rekenen grote aantallen mensen zich
zowel tot het boeddhisme als tot het shintoïsme. De symbiose van godsdiensten is een
bekend verschijnsel en heeft zich in sommige
opzichten ook voorgedaan in het christendom
(bv. de Afrikaanse religieuze invloeden die
geaccepteerd zijn in de onafhankelijk
Afrikaans kerken). Omdat Scientology een
andere positie inneemt ten aanzien van het
twee- of meervoudige lidmaatschap dan die
van het traditionele westerse christendom, is
dat geen geldige reden om de beweging de
religieuze status te ontzeggen.

Kenmerkend voor Scientology is dat van
leden niet wordt verlangd dat ze een andere
religieuze overtuiging opgeven. Daar zou men
uit kunnen afleiden dat Scientology er genoegen mee neemt slechts een aanvullende leverancier te zijn van geloofsvoorstellingen en
religieuze gebruiken, maar zo’n gevolgtrekking
is onterecht. Ik heb hierover zowel met hoge
kerkfunctionarissen als met doorsnee scientologen gesproken en hun reactie was dat
hoewel exclusiviteit geen vereiste is, er het in
de praktijk toch van komt. Indien men meer
betrokken raakt bij Scientology, dan doet men
onvermijdelijk afstand van het vorige geloof,
aldus deze zegslieden. Ik heb bijvoorbeeld
ervaren dat een jood die scientoloog wordt,
om culturele redenen met het jodendom verbonden blijft. Mogelijk viert hij de joodse
feestdagen met familie en vrienden, maar hij
of zij zou niet in de joodse leer geloven of de
religieuze gebruiken navolgen. Scientologen
beschouwen hun geloof als een volledige
religie die toewijding van de leden vereist.

vi.iii. Exoterische en esoterische elementen in
Scientology.
De
publieke
beeldvorming
van
Scientology komt niet overeen met het bekende stereotype van religie. De literatuur van
de beweging kan worden onderverdeeld in
een wijdverspreide oplage van exoterische
geschriften, die zich primair toelegt op het
aanbieden van praktische hulp en die erop
gericht is het hoofd te bieden aan communicatie- en relatieproblemen, alsmede het handhaven van een verstandige, rationele en positieve kijk op het leven. Daarnaast is er een
categorie esoterische literatuur, waarin de
metafysica van Scientology wordt gepresenteerd. Daarin komt de theorie van de theta
naar voren, zijn achteruitgang als gevolg van
het enturbuleren [zie voor definitie iv.ii – noot
vertaler] met MERT en het proces van de
vorige levens. Deze literatuur geeft aan op wat
voor manier de mens zijn bovennatuurlijke
vermogens kan verkrijgen – beter gezegd,
opnieuw kan verwerven. In deze literatuur

Hoewel de exclusiviteit van religieuze
toewijding kenmerkend is voor de joods-chris-
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wordt het geloofssysteem van Scientology
gepresenteerd. Dit is omschreven in een terminologie, die veel meer verwant is met de
gangbare theorieën in religieuze bewegingen
dan zoals we die aantreffen in de exoterische
literatuur.

Scientology neemt deze positie in. De leerstellingen vereisen een geconcentreerde en
systematische inzet van de leerlingen.

VII. DE RELIGIEUZE CRITERIA
TOEGEPAST OP SCIENTOLOGY.

Het onderscheid tussen exoterische en
esoterische leerstellingen, dat bij Scientology
zichtbaar is, is verre van uniek. Op basis van
de uitspraak van Jezus ‘Nog veel heb ik u te
zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen’
(Joh 16:12) en die van Paulus waarin hij een
onderscheid maakt tussen vast voedsel voor de
rijpere gelovigen en melk voor de zuigelingen
(1 Kor 3:1-3; Hebr 5:12-14), hebben verscheidene christelijke bewegingen een verschil
gemaakt tussen elementaire en geavanceerde
doctrines. De gnostische traditie, aan de periferie van het christendom, legde zich met
name toe op het behoud van de esoterische
leerstellingen, en huidige bewegingen worden
soms door wetenschappers ingedeeld bij de
‘gnostische’ sektencategorie, zodat dit onderscheid naar voren komt. Een voorbeeld is
wederom Christian Science. De ‘practitioners’
in deze beweging, zeg maar de genezers,
hebben een speciale cursus gevolgd. De
inhoud daarvan is vertrouwelijk. De
Mormoonse kerk laat bij bepaalde rituelen
alleen die leden toe die een goede reputatie
hebben en daarvoor toestemming hebben
ontvangen van hun bisschop. Dat geeft onder
andere aan dat ze hun verplichte tienden aan
de kerk hebben betaald; anderen wordt niet
toegestaan deze rituelen bij te wonen. In de
pinksterkerken zien we vaak leden die de
volledige betekenis onthullen van het spreken
in tongen, maar dat vindt alleen plaats tijdens
speciale bijeenkomsten waar geen niet-leden
komen. Aan de rechtvaardiging voor een
dergelijk onderscheid ligt eveneens een educatief principe ten grondslag – het materiaal
voor gevorderden is alleen verkrijgbaar voor
hen die het elementaire onderricht hebben
gevolgd, waardoor ze deze hogere niveaus
gemakkelijker in zich kunnen opnemen. Ook

vii.i. De eliminatie van het culturele vooroordeel.
Er zijn verschillende moeilijkheden in het
inschatten van nieuwe religieuze bewegingen.
Het eerste probleem is dat er in de meeste
samenlevingen onuitgesproken vooronderstellingen bestaan over godsdienst, waarin aan
ouderdom en traditie een hoge waarde wordt
toegekend. Religieuze gebruiken en symbolen
worden vaak gerechtvaardigd door specifiek te
verwijzen naar tradities. Religieuze
vernieuwing wordt niet gemakkelijk
bevorderd of geaccepteerd. Het tweede probleem is het krachtige normatieve standpunt
van de orthodoxie (in het bijzonder de joodschristelijk-islamitische traditie) die afwijkingen verbiedt en ongunstig taalgebruik
hanteert in de omschrijving ervan, zoals
‘sekte’. Het derde probleem is van culturele
aard. Het is moeilijk voor hen die zijn opgegroeid in een samenleving en gewend zijn aan
een bepaalde religieuze traditie om het geloofssysteem van anderen te begrijpen en het legitieme karakter ervan te accepteren. Religieuze
opvattingen omvatten bepaalde culturele
vooroordelen en verstoren het beeld. Maar als
men tracht een beweging als Scientology te
begrijpen, dan is het noodzakelijk dat men
deze obstakels erkent en uit de weg gaat. Dat
betekent echter niet dat men, om deze opvattingen te begrijpen, ze ook als waarheid moet
aanvaarden. Maar er moet wel een zekere verstandhouding worden geschapen om de
geloofsovertuigingen van anderen op een
juiste manier te respecteren.

vii.ii. Tot dus ver.
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Noodzakelijkerwijs is de voorgaande discussie omvangrijk en breedvoerig. In het
voorbijgaan zijn vergelijkingen gemaakt met
andere religieuze bewegingen en er is een
overzicht gegeven van Scientologische literatuur alsmede studies over Scientology van
academische onderzoekers. De geschiedenis,
leerstellingen, organisatie en morele gevolgtrekkingen van Scientology zijn in het kort
belicht, met speciale aandacht voor die
facetten, die in de huidige evaluatie van de
religieuze status van de beweging aan de orde
zijn. Deze evaluatie, waarin veel relevante
overwegingen naar voren zijn gebracht, is
toereikend voor de vaststelling dat
Scientology een religie is. We hebben getracht om in abstracte en algemene termen verschijnselen en functies in religieuze systemen
uiteen te zetten (ii.i). We zullen dit model nu
toepassen op Scientology. Het model dient
dus als referentie voor Scientology’s aanspraak
op een religieuze status. Er zijn grote verschillen tussen de terminologie van
Scientology en de omschrijvingen in het
model, maar dit is waarschijnlijk tot op zekere
hoogte het geval voor veel – en misschien alle
– religieuze bewegingen. Niettemin moet het
zonder al te veel problemen mogelijk zijn om
na te gaan of Scientology aan de eisen van dit
overzicht voldoet.

(a) Thetans zijn machten die de normale
zintuiglijke waarneming te boven gaan.
Tevens merken we op dat Scientology het
bestaan van een opperwezen erkent. Akkoord.
(b) Scientology poneert dat thetans de
natuurlijke orde hebben geschapen. Akkoord.
(c) Thetans bezetten menselijke
lichamen, hetgeen neerkomt op voortdurende
ingrepen in de materiële wereld. Akkoord.
(d) Thetans bestonden al voor de
menselijke geschiedenis begon. Van hen
wordt gezegd dat ze het fysieke universum
hebben geschapen en in lichamen wonen. Ze
doen dat voor hun eigen plezier, voor hun
identiteit en het spelen van een spel. Dit is
echter een onduidelijk doel en het opperwezen in Scientology heeft dan ook geen
duidelijk doel voor ogen. Gedeeltelijk
Akkoord.
(e) De activiteit van de thetans en die van
de mens is identiek. De toekomstige levens
van de thetan zullen grondig worden beïnvloed, voor zover hij zich kan losmaken van
het reaktieve verstand. Akkoord.
(f) Auditing en training zijn middelen
waarmee een individu zijn toekomst kan beïnvloeden, zeer zeker in dit leven en in de levens
van de lichamen waar hij later mogelijk bezit
van neemt. Akkoord.

vii.iii. Scientology in het licht van de kenmerken
van een religie.
We zullen nu de kenmerken van
Scientology vergelijken met het overzicht van
de eigenschappen en functies van religie, zoals
uiteengezet in ii.i. We geven die aspecten die
overeenstemmen met Scientology aan met
‘Akkoord’ of ‘Gedeeltelijk Akkoord’; die
aspecten waarin geen overeenstemming wordt
aangetroffen met ‘Niet-Akkoord’ of
‘Gedeeltelijk Niet-Akkoord’. Alle overige
gevallen
worden
aangegeven
met
‘Onduidelijk’.

(g) Het ritueel als symbolisme in de traditionele zin van aanbidding (zoals bv. de
rooms-katholieke mis) is minimaal en elementair, zoals dat ook het geval is bij de
Quakers. Maar er is sprake van ritueel.
Niettemin, indien we een behoudende positie
innemen, beschouwen we dit aspect als
Onduidelijk.
(h) Verzoening (bv. het offer of de boetedoening) is afwezig bij Scientology. Het indi-
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vidu zoekt wijsheid en verlichting. Niet
Akkoord.

de reïncarnatie sluiten aan bij ethische uitgangspunten die overeenkomen met die in
het boeddhisme. Akkoord.

(i) Uitdrukkingen van devotie,
dankbaarheid, eerbetoon en gehoorzaamheid
aan bovennatuurlijke machten zijn vrijwel
afwezig, behalve in enkele overgangsrituelen
(doop, geboorte). Niet Akkoord.

(n) Scientology legt veel nadruk op de
oprechtheid van doelstelling, onafgebroken
toewijding en trouw aan de organisatie en de
leden. Akkoord.

(j) Ofschoon Scientology een typisch taalgebruik heeft waarmee de groepswaarden worden versterkt, terwijl de leerstellingen van
Hubbard, in de normale betekenis van het
woord, als heilig worden beschouwd, voldoet
dit aspect niet aan de technische betekenis
van heilig, in de zin van ‘gescheiden en verboden zaken’. Niet-Akkoord

(o) De leerstellingen over zielsverhuizing
voldoen volledig aan dit criterium. Het aangroeiende reaktieve verstand correspondeert
met gebreken van de thetan. Dergelijke tekortkomingen kunnen worden verminderd door
het toepassen van Scientologische technieken. Akkoord.
(p) Scientology heeft functionarissen die
primair als ‘biechtvaders’ (auditors) functioneren. Sommigen zijn ook kapelaans en
hun taak is voornamelijk hulpverlenend.
Auditors, cursussupervisoren en kapelaans (in
feite alle stafmedewerkers) streven ernaar de
theorie en de praktijk van Scientology te
beschermen tegen onzuiverheid. In die zin zijn
zij beheerders. Akkoord.

(k) Het vieren van collectieve rituelen is
geen belangrijk kenmerk van Scientology,
maar recentelijk heeft de beweging een aantal
herdenkingsbijeenkomsten in het leven
geroepen. Daaronder vallen de viering van
Hubbards geboorte, de datum van de stichting
van de International Association of
Scientologists en een datum waarop de auditors worden gehuldigd om hun toewijding.
Gedeeltelijk Akkoord.

(q) Auditors, cursussupervisoren en
kapelaans worden betaald. Akkoord.

(l) Scientologen houden zich betrekkelijk
weinig bezig met collectieve rituelen, maar de
leerstellingen van de beweging voorzien in
een totale wereldbeschouwing. Daardoor voelen de leden zich betrokken bij een broederschap en hebben het besef van collectieve
identiteit. Gedeeltelijk Akkoord.

(r) Scientology heeft een stelsel van
metafysische leerstellingen dat een verklaring
geeft voor de betekenis en het doel van het
leven. Tevens is er een uitgewerkte theorie
over de menselijke natuur, alsmede een
uiteenzetting over de oorsprong en de werking
van het fysieke universum. Akkoord.

(m) Scientology is geen uitgesproken
moralistische godsdienst, maar de betrokkenheid met morele maatstaven is toegenomen,
naarmate de consequenties van de metafysische vooronderstellingen gerealiseerd zijn.
Sinds 1981 zijn deze maatstaven duidelijk
omschreven: zij lijken op de Tien Geboden en
geven duidelijk het belang aan van het verminderen van schadelijke handelingen. De
leerstellingen van het reaktieve verstand en

(s) De authenticiteit van Scientology is in
de gedaante van een openbaring van L. Ron
Hubbard. In Hubbards eigen bronnen wordt
melding gemaakt van de antieke wijsheid uit
het oosten, maar daarvan wordt gezegd dat ze
bijna allemaal het resultaat zijn van onderzoek. Deze mengvorm die beroep doet op traditie, charisma en wetenschap is ook in andere
moderne religieuze bewegingen aangetroffen,
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en wel met name in Christian Science.
Gedeeltelijk Akkoord.

Het gebruik van de voorgaande criteria
moet niet de indruk wekken dat de resultaten
(t) De waarheid van sommige leerstellinin deze uiteenzetting louter zijn gebaseerd op
gen van Scientology kan niet empirisch worformele of abstracte argumenten. De criteria
den onderzocht, maar over de werkzaamheid
vormen een basis, op grond waarvan het
van de auditing wordt gezegd dat dit in prakempirische bewijs – dat wil zeggen het
tische zin aantoonbaar is. De doelstellingen
waargenomen gedrag – is geëvalueerd. Veel
van Scientology hangen af van het geloof in
scientologen hebben een sterk ontwikkeld
de metafysische aspecten van de doctrine.
gevoel voor hun eigen religieuze toewijding.
Gedeeltelijk Akkoord.
Zij beschouwen hun geloof als een godsdienst
vii.iv. De vergelijking overziend.
en velen tonen meer toewijding dan wat we
normaal aantreffen onder
De voorgaande evaluatie van
gelovigen in de traditionele
Scientology heeft geresulteerd in Het is mij duidelijk kerken. Wat dat betreft gedra11 aspecten die akkoord zijn, 5
gen veel scientologen zich als
dat Scientology een leden van christelijke sekten.
gedeeltelijk akkoord, 3 niet
akkoord en 1 die onduidelijk is. bonafide religie is en Over het algemeen zijn die meer
Het is niet aannemelijk dat deze
toegewijd aan hun religie dan de
ook als zodanig
verschillende kenmerken en
overgrote meerderheid van de
dient te worden
functies van religie van gelijk
gelovigen in de traditionele
beschouwd.
gewicht zijn en dit numerieke
kerken en kerkgenootschappen.
resultaat moet dan ook niet op
een al te mechanische wijze fungeren als uitgangspunt voor de evaluatie.
vii.vi. De huidige verandering in de religie.
Sommige aspecten – bv. het voorkomen van
betaalde specialisten – zijn weliswaar gemeenWe hebben opgemerkt dat alle religies een
schappelijk in religies, maar ze zijn er niet tot
ontwikkelingsproces hebben ondergaan: zij
beperkt en kunnen daarom van minder belang
veranderen met de tijd. Religie verandert ook
zijn dan andere. Evenzo kan het verzoenvanzelf. Als sociaal product neemt religie de
ingsaspect – eveneens een normaal religieus
kleur en het karakter aan van de maatschappij
kenmerk – een overblijfsel zijn uit vroeger
waarin ze functioneert. De nieuwe beweginvormen, waarvan de meer recente religieuze
gen tonen kenmerken die we niet in de oude
organisaties zich hebben ontdaan. Hoewel de
groeperingen aantroffen (tenminste ten tijde
meeste traditionele godsdiensten aan het
van hun oorsprong). Heden ten dage maken
merendeel van deze voorwaarden voldoen, zal
nieuwe ontwikkelingen in de godsdienst
dat bij vele bekende kerkgenootschappen niet
duidelijk dat men veel minder belang hecht
het geval zijn. We hebben dat gezien bij de
aan een aangenomen objectieve werkeQuakers met betrekking tot aanbidding en bij
lijkheid ‘die daar ergens moet zijn’ en meer
Christian Science ten aanzien van de erkenbelangstelling heeft voor de subjectieve ervarning. Waarschijnlijk kan een ieder nog wel
ing en psychisch welzijn. Er is daarom minder
enkele voorbeelden bedenken van bewegininteresse voor de traditionele vormen van
gen die niet aan alle voorwaarden voldoen.
aanbidding en meer voor het verwerven van
zekerheid (wat op zich een vorm van redding
is) van andere bronnen, dan de voorondervii.v. Scientologen beschouwen hun geloof als een
stelde troost die verleend wordt door een ver
religie.
verwijderde redder-god. We moeten daarom
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aannemen dat dit accent terug te vinden is in
de criteria die we in het model hebben
gebruikt. Het model weerspiegelt veel van wat
nog is overgebleven in de godsdienst, maar dat
is afgeleid van de klassieke praktijken.
Nieuwere godsdiensten – zelfs religies zo oud
als de grote protestantse kerkgenootschappen
– zullen niet in overeenstemming zijn met al
deze aspecten. Zij weerspiegelen de kenmerken van de ontwikkelingsfase, waarin zij
ontstonden. We moeten daarom erkennen dat
moderne bewegingen niet overeenstemmen
met alle aspecten in ons (betrekkelijk tijdloze)
model. Nemen we dit alles in aanmerking,
dan is het voor mij duidelijk dat Scientology

een bonafide religie is en ook als zodanig dient
te worden beschouwd.
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Bryan Ronald Wilson

Over de schrijver

kwestie, en, indien dat mogelijk was, ging hij om met de leden
van deze groeperingen, zowel in de religieuze bijeenkomsten

Bryan Ronald Wilson is emeritus hoogleraar in de soci-

als bij hen thuis.

ologie aan de universiteit van Oxford. Van 1963 tot 1993 was

Hij heeft academische graden behaald aan de universiteit-

hij Fellow van het All Souls College, waarna hij werd gekozen

en van Oxford en Londen - aan de laatste is hij gepromoveerd.

tot emeritus Fellow.

In 1984 verleende de universiteit van Oxford hem het doctoraat

Gedurende meer dan veertig jaar heeft hij onderzoek ver-

in de letteren uit erkenning voor zijn publicaties. In 1992 kende

richt onder religieuze minderheden in Engeland, de Verenigde

de Katholieke Universiteit van Leuven hem een eredoctoraat

Staten, Ghana, België, Japan en andere landen. Voor dit type

toe. In 1994 werd hij gekozen tot Fellow van de British

onderzoek bestudeerde hij de publicaties van bewegingen in

Academy.
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De kenmerken
van
godsdienst
Frank K. Flinn, Ph.D.
Buitengewoon hoogleraar in de godsdienstwetenschappen
Washington Universiteit
St. Louis, Missouri, USA

I. INLEIDING

en andere. Ik heb een aantal artikelen
gepubliceerd en ben eindredacteur geweest
van boeken over nieuwe godsdiensten. Ik
geef geen oordeel over bestaande godsdienstige groeperingen, tenzij ik een
dergelijke groepering gedurende langere tijd
uit de eerste hand heb leren kennen. Ik heb
verklaringen afgelegd over uiteenlopende
aspecten van de nieuwe godsdiensten voor
zowel politieke als juridische doeleinden.
Over het onderwerp nieuwe godsdiensten
heb ik lezingen gegeven aan opleidingsinstituten, universiteiten en op conferen-

Sinds 1968 heb ik lezingen gehouden en
geschreven over een groot aantal nieuwe
godsdienstige bewegingen die in NoordAmerika en elders in de 19e en 20e eeuw
zijn ontstaan. Tijdens mijn cursussen heb ik
mij beziggehouden met godsdienstige verschijnselen als de Great Awakening, de
shakers, de mormonen, de zevendedagadventisten, de Jehova’s Getuigen, New
Harmony, Oneida, Brook Farm, de
Verenigingskerk, Scientology, Hare Krishna
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ties in de Verenigde Staten, Canada, Japan,
China en Europa.

handelingen en andere gewoontes (symbolen, wijdingen, inzegeningen, preken,
gebeden,
begrafenisplechtigheden,
huwelijken,
meditatie,
louteringen,
bestudering van de schriften, zegeningen,
etc.).

Vanaf 1976 heb ik een diepgaande
studie gemaakt van de Scientology kerk. Ik
heb in voldoende mate kennis genomen
van de uitgebreide reeks publicaties van
Scientology om inzicht te krijgen in de
hierin verwoorde opvattingen. Ik heb
Scientology kerken bezocht in Toronto,
St. Louis, Portland, Clearwater (Florida),
Los Angeles en Parijs, waar ik mijzelf
vertrouwd heb gemaakt met de dagelijkse
gang van zaken binnen de kerk. Ik heb ook
een groot aantal leden van de Scientology
kerk geïnterviewd. Bovendien ben ik op de
hoogte van de inhoud van de meeste publicaties over Scientology, uiteenlopend van
objectieve wetenschappelijke verhandelingen tot journalistieke berichtgeving,
zowel in positieve als negatieve zin.

(c) Ten derde moeten het samenstel van
geloofselementen en de gebruiken een
groep gelovigen samenbrengen die een
herkenbare gemeenschap vormen met een
hiërarchische of congregationalistische
bestuursvorm, die zich kenmerkt door een
geestelijke levenswijze die in overeenstemming is met de ultieme zin van het
leven zoals die door de aanhangers wordt
ervaren. Niet bij alle godsdiensten is ieder
van deze kenmerken even zwaarwegend,
maar bij alle godsdiensten zijn deze wel aantoonbaar aanwezig.
Op basis van deze drie kenmerken,
alsmede op basis van mijn onderzoek naar
de Scientology kerk, kan ik zonder aarzeling
verklaren dat de Scientology kerk een
bonafide godsdienst is. Zij beschikt over
alle essentiële kenmerken van godsdiensten
overal ter wereld: (1) een goed omschreven
geloofssysteem (2) dat resulteert in godsdienstige gebruiken (constructieve en afwijzende gedragsnormen, godsdienstige rituelen en ceremoniën, handelingen en
gewoontes), en dat (3) de basis vormt voor
een groep gelovigen in een herkenbare
godsdienstige gemeenschap die zich onderscheidt van andere godsdienstige gemeenschappen.

Als vergelijkende godsdienstwetenschapper ga ik uit van de stelling dat, wil
een beweging zich een religie noemen of
een groep zich tot kerk uitroepen, er aan
drie kenmerken moet worden voldaan. Die
karakteristieken kunnen we onderscheiden
bij religies over de gehele wereld.
Deze drie kenmerken wil ik in het
navolgende definiëren:
(a) Ten eerste moet een godsdienst
beschikken over een samenstel van geloofsopvattingen of leerstellingen die de gelovigen verbinden met de uiteindelijke zin van
het leven (God, het Opperwezen, het
Innerlijke Licht, de Oneindige, enz.).

II. SAMENSTEL VAN GELOOFSELEMENTEN

(b) Ten tweede moet dit samenstel van
geloofsopvattingen resulteren in godsdienstige gebruiken die kunnen worden
onderverdeeld in 1) gedragsregels (constructieve geboden en afwijzende verboden
of taboes), en 2) rituelen en ceremoniën,

Ten aanzien van het geloofssysteem van
Scientology, bestaat er een ruime hoeveelheid religieus materiaal waaruit de wetenschapper kan putten. Verder moet de
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wetenschapper zich bewust zijn van het feit
dat Scientology - zoals elke andere godsdienstige traditie in de geschiedenis - een
organisch karakter heeft en een ontwikkeling heeft ondergaan en zich nog steeds
ontwikkelt. Hier kunnen worden genoemd
de belangrijkste geschriften van L. Ron
Hubbard, zoals Dianetics: De nieuwe wetenschap over geestelijke gezondheid, Scientology,
de grondbeginselen van het denken, The
Phoenix Lectures, alsmede de omvangrijke
trainings- en managementhandboeken.
Doch deze vormen slechts de top van de ijsberg van Scientology geschriften. Alles
draait echter vooral om de geschriften van
L. Ron Hubbard, die de enige bron van
inspiratie is voor alle Scientology leerstellingen die betrekking hebben op auditing en training. Uit mijn gesprekken met
scientologen en mijn bestudering van de
Scientology geschriften is gebleken dat
leden van de kerk fundamentele beginselen
onderschrijven, waarin zij belijden dat de
mens in principe goed is, dat de geest kan
worden gered en dat genezing van zowel
lichamelijke als geestelijke kwalen
ontspruit aan de geest. Volledig
weergegeven luiden deze beginselen:

hebben vrij te denken, vrij te spreken, vrij hun
eigen mening op papier te zetten en tegen de
mening van anderen in te gaan of erover te
spreken of te schrijven.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben hun eigen soort te scheppen.
Dat de zielen van mensen de rechten
hebben van mensen.
Dat de studie van de geest en de genezing
van psychisch veroorzaakte ziekten niet los mag
staan van religie of mag worden toegestaan op
niet-religieuze gebieden.
En dat geen instantie, minder dan God, de
macht heeft om deze rechten, openlijk of
heimelijk, op te schorten of terzijde te stellen.
En wij van deze kerk geloven:
Dat de mens in wezen goed is.
Dat hij ernaar streeft om voort te bestaan.
Dat zijn voortbestaan afhangt van hemzelf
en van zijn medemensen en van het bereiken
van broederschap met het universum.
En wij van deze kerk geloven dat de wetten
van God de mens verbieden:
Om zijn eigen soort te vernietigen.
Om de geestelijke gezondheid van een ander
te vernietigen.
Om de ziel van een ander te vernietigen of
tot slaaf te maken.
Om het voortbestaan van zijn kameraden
of van zijn groep te vernietigen of te verkleinen.
En wij van deze kerk geloven dat de geest
kan worden gered en dat alleen de geest het
lichaam vermag te redden of te genezen.

Wij van deze kerk geloven:
Dat alle mensen, van welk ras, welke
huidskleur of welk geloof dan ook, werden
geschapen met gelijke rechten.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben hun eigen religie in praktijk te brengen.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben op hun eigen leven.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben op geestelijke gezondheid.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben op verdediging van zichzelf.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht
hebben om hun eigen organisaties, kerken en
overheden te vormen en deze te kiezen, te
helpen en te ondersteunen.
Dat alle mensen het onvervreemdbare recht

Deze beginselen zijn een uitwerking van
en aanvulling op de Scientology leer van de
“acht dynamieken”. Een “dynamiek” is een
drang, impuls of neiging om voort te
bestaan op de niveaus van het zelf, voortplanting (waaronder begrepen het stichten
van een gezin), groepen, de hele mensheid,
alle levende wezens, het complete stoffelijk
universum, de geest, en de Oneindigheid of
God. Anders dan bepaalde gepopulariseerde voorstellingen van Scientology
zouden kunnen doen geloven, heeft de kerk
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altijd geloofd in het spirituele en, met name
in een Opperwezen. In de eerste uitgaven
van ‘Scientology: De grondbeginselen van
het denken’ staat uitdrukkelijk: “De
Achtste Dynamiek (...) is de drang naar een
bestaan als Oneindigheid” (pagina 38). De
doorsnee gelovige wordt geacht, gedurende
zijn of haar tijd als volgeling van
Scientology, het zelf zo volledig mogelijk
met behulp van alle acht dynamieken te
verwezenlijken en zo een voorstelling te
ontwikkelen van een Opperwezen of, zoals
scientologen bij voorkeur zeggen,
Oneindigheid.

geestelijke gelijkheid van iedereen.
Overeenkomstig hun beginselen maken
de scientologen onderscheid tussen het
“reactieve” of passieve (onbewuste) verstand en het “analytische” of actieve verstand. In het reactieve verstand worden wat aanhangers noemen - “engrammen”
opgeslagen, geestelijke sporen van pijn,
onrecht of belasting. Volgens de leer bevat
het reactieve verstand engrammen die
teruggaan tot het embryonale stadium en
zelfs verder terug, tot in vroeger levens.
Deze theologische betekenis van “engrammen” lijkt sterk op de boeddhistische leerstelling van de “kluwen van verwarring” die
zijn overgebleven van eerdere reïncarnaties
en een belemmering vormen voor het
bereiken van de staat van verlichting.
Scientologen geloven dat, zolang iemand
niet is bevrijd van deze engrammen, het
vermogen om te overleven op het vlak van
de acht dynamieken, geluk, verstandelijk
vermogen en geestelijk welzijn sterk verminderd is. Deze overtuiging of spirituele
kennis is het uitgangspunt om aanhangers
ertoe te bewegen de vele niveaus van auditing en training, die de kern vormen van de
religieuze gebruiken van Scientology, te
doorlopen. Op auditing en training zal ik in
paragraaf III nader ingaan. Een nieuwkomer
in het auditing/training proces wordt “preclear” genoemd, terwijl iemand die alle
engrammen heeft verwijderd als “clear”
wordt betiteld. Het verschil tussen deze
twee begrippen is vergelijkbaar met het
onderscheid dat het christendom maakt
tussen zonde en genade en het boeddhisme
tussen onverlicht (Sanskrit: avidya) en verlicht (bodhi).

Scientologen definiëren de spirituele
essentie van de mens als de “thetan”, een
term die moet worden gezien als een gelijkwaardige tegenhanger van het traditionele
begrip ziel. Zij geloven dat deze thetan
onsterfelijk is en in vorige levens in verschillende lichamen heeft gehuisd. De
Scientology leerstelling van eerdere levens
heeft veel gemeen met de boeddhistische
leer van samsara, ofwel zielsverhuizing. In
par. III (a) wordt verder ingegaan op de ziel.
Deze beginselen van Scientology kunnen worden vergeleken met de klassieke
christelijke geloofsbelijdenis van Nicea
(325 n.Chr.), de lutherse belijdenis van
Augsburg (1530 n.Chr.) en de presbyteriaanse belijdenis van Westminster (1646
n.Chr.) Evenals deze oudere geloofsbelijdenissen, bepalen deze beginselen voor de
gelovige de uiteindelijke betekenis van het
leven, geven ze de juiste gedragsregels en
voorschriften voor de aanbidding en duiden
ze een groep volgelingen aan die deze
beginselen onderschrijven. Evenals de
klassieke geloofsbelijdenissen geven de
beginselen van de Scientology kerk inhoud
aan de bovennatuurlijke werkelijkheid: de
ziel, geestelijke afdwalingen ofwel zonde,
verlossing, genezing door middel van de
geest, de vrijheid van de gelovige en de

Scientologen bedoelen met “clearing”
niet alleen maar persoonlijk welbevinden.
Zij geloven dat auditing en training een
positief effect hebben op iemands gezin, de
groep waarvan hij/zij deel uitmaakt, de
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omgeving en invloedssfeer. Met andere
nadruk op datgene waar het uiteindelijk om
woorden, het positieve effect manifesteert
gaat en de toewijding.
zich op alle acht niveaus van de
“dynamieken”. Scientologen geloven ook,
(a) Ten eerste, de godsdienstige zoekdat zij de verantwoordelijkheid op zich
tocht van Scientology wordt gezien als een
moeten nemen voor het verbeteren van de
heilige opdracht, die aan een ieder gericht
wereld rond zichzelf en dat zij anderen
is en ook voor een ieder beschikbaar is. Zo
behulpzaam moeten zijn bij het bereiken
werd aan bijbelse profeten, als Amos, Jesaja
van de staat van clear. Zij zijn van mening
en Jeremia geopenbaard, dat zij ertoe waren
dat, wanneer genoeg mensen
geroepen alle volkeren, waar
de staat van clear hebben
dan ook, de boodschap van
Scientologen
bereikt, het belangrijkste doel
vrede, gerechtigheid en liefde
definiëren
de
van Scientology zoals verwoord
te verkondigen. Zo voelden
door L. Ron Hubbard, zal zijn
spirituele essentie ook de boeddhistische zenbereikt: “Een beschaving zonvan de mens als de delingen vanaf de tweede eeuw
der krankzinnigheid, zonder
v. Chr. de roeping om de bood“thetan”, een term schap van de Boeddha door het
misdadigers en zonder oorlog,
waar het capabele mensen
hele Verre Oosten te verspreidie moet worden
gegund is succes te hebben en
den, waaronder China, Indogezien als een
waar het eerlijke mensen
China, Indonesië, Korea en
gelijkwaardige
gegund is rechten te hebben,
Japan. Tegenwoordig verkondien waar de mens vrij is om zich tegenhanger van het gen Japanse boeddhistische
tot hogere niveaus te verheftraditionele begrip zendelingen hun boodschap in
fen, dat zijn de doeleinden van
Europa en Amerika. Zo vond
ziel.
Scientology.”
(L.
Ron
ook Jezus van Nazareth dat zijn
Hubbard, Scientology: The
boodschap overal moest worFundamentals of Thought, pagina 112) .
den gehoord en zond daarom zijn discipelen
naar alle volkeren. Het missionaire aspect
In deze zoektocht naar het ontdoen van
van de islam is zo sterk dat het heden ten
de oorzaken die leiden tot wantrouwen,
dage de sterkst groeiende godsdienst ter
oorlog en zelfvernietiging verschilt
wereld is, vooral in Afrika en Oost-Azië.
Scientology niet van alle andere missionGezien de toewijding waarmee Scientology
aire of evangelische godsdiensten, namelijk
te werk gaat om de planeet “clear” te maken
het boeddhisme, het judaïsme, het christenteneinde een nieuwe beschaving tot stand
dom en de islam.
te brengen, komen haar missionaire inspanningen geheel overeen met het patroon van
Het doel van Scientology, “het clear
de grote historische godsdiensten.
maken van onze planeet” wat zoveel wil
zeggen als het tot stand brengen van een
(b) Ten tweede ziet Scientology haar
nieuwe beschaving, heeft drie aspecten die
opdracht als wereldomvattend. Daarom zijn
aantonen dat de geloofselementen van de
er overal ter wereld missionaire centra
kerk geheel overeenkomen met de structuopgezet om auditing en training algemeen
ur van de grote wereldreligies, zowel in
beschikbaar te maken. De meest voor de
verleden als heden. Deze drie aspecten zijn
hand liggende historische parallel met tra(a) de missionaire eigenschappen, (b) de
ditionele religie is de opdracht van Jezus
universaliteit en (c) de geloofsinhoud met
aan zijn discipelen: “Gaat daarom heen en
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verkondig de boodschap aan alle volkeren,
en doop hen in de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest” (Mattheüs
28:19). In de achtste eeuw v. Chr. werd de
joodse profeet Amos geroepen om Gods
woord niet alleen te verkondigen in Judea
en Israël, maar ook uit te dragen in
Damascus, Gaza, Ashkelon, Tyrus, Sidon en
Edom, alle “heidense” stadstaten in Kanaän
die het geloof dat Israël stelde in de God der
Vaderen niet deelden (Amos, hfst. 1-2).
Tegenwoordig bouwen moslems complete
moskeeën in steden als Londen, Los
Angeles, Toronto en zelfs Seoel omdat zij
geloven in de universele waarde van het
woord van de profeet Mohammed. Evenzo
brengen boeddhistische en hindoeïstische
geestelijk leiders hun heilige leer en levensopvattingen naar ons toe omdat zij ervan
overtuigd zijn dat hun geloof universeel
toepasbaar is. En ook in dit verband gaat
Scientology te werk volgens het patroon
van de historische godsdiensten, namelijk
door de auditing- en trainingstechnieken,
waarvan de Scientology missionarissen
geloven dat zij van voordeel zijn voor de
hele mensheid, op wereldwijde schaal te
verspreiden.

zuchtige gedachten (nirwana). In de boeddhistische schriftuur Dhammapada verklaart Boeddha: “Alle dakspanten [van mijn
oude huis] zijn gebroken, de nokbalk is versplinterd; mijn gedachten zijn gezuiverd
van waandenkbeelden; het verlangen is uitgeroeid en overwonnen” (paragraaf 154).
Het ultieme karakter van dit ontwaken is
altijd de motivatie geweest van iedere boeddhistische monnik en missionaris.
Zoals al eerder opgemerkt, lijkt het
geloof in eerdere levens bij Scientology
sterk op de boeddhistische voorstelling van
samsara; evenzeer vertoont het Scientology
begrip “clearing” vergaande overeenkomsten met het boeddhistische geloof in
moksa. Zoals boeddhistische missionarissen
in het verleden het bewustzijn van de mens
wilden “bevrijden” van aardse verlangens,
zo streeft de scientoloog ernaar iedereen in
de gelegenheid te stellen de staat van
“clear” te bereiken en zodoende te worden
verlost van engrammen die het voortbestaan, de vrede en het welzijn in de weg
staan.
Zenboeddhisten in Japan streven naar
satori, of “plotselinge verlichting” voor de
hele mensheid, en de kracht van dit geloof
heeft hen doen besluiten kloosters in
Amerika en Europa te stichten. Het islamitische geloof in de hoogste waarheid van
het woord van de profeet Mohammed - verwoord in de belangrijke shahada: “Er is geen
God buiten Allah, en Mohammed is zijn
profeet” - geeft de zendelingen van de islam
de innerlijke kracht om wereldwijd bekeerlingen te zoeken. In de bijbelse traditie was
en is het overtuigende kernpunt van het
geloof, namelijk het vaste vertrouwen dat
God de mens wil verlossen en de hele mensheid wil redden, de belangrijkste aansporing tot de missie- en zendingsactiviteiten. Zo zag de bijbelse profeet Jesaja in Gods
redding van alle volkeren de schepping van
een hemels Jeruzalem op aarde waar de hele

(c) Ten derde is Scientology vastbesloten om zóveel mensen bij te staan in het
bereiken van de staat van “Clear” dat het tij
van de beschaving ten goede kan keren.
Deze doelstelling heeft het karakter van
datgene waar het de mens uiteindelijk om
gaat en ultieme toewijding. Iedere grote
wereldreligie heeft een centrale leerstelling
om haar volgelingen een min of meer dwingende aanleiding te verschaffen de
religieuze opdracht wereldwijd te vervullen.
Spoed en uiterste inspanning zijn daarbij
onontbeerlijk.
De boeddhist vindt deze belangrijkste
leerstelling in het godsdienstige begrip
“bevrijding” (moksa) van de verstrikkende
banden van aardse verlangens en de
schenking van gelukzaligheid in onzelf-
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mensheid de enige, ware God zou eren
(Jesaja 66:22-23).

dat zij met het doorlopen van dit geleidelijk
voortschrijdend proces van auditing ertoe
bijdragen de ziel, of “thetan”, te bevrijden
van kwelling en pijn, ofwel “engrammen”.
De verschillende stadia van auditing worden “graden” of “niveaus” genoemd, en deze
worden aangegeven op de Scientology
“Classificatie-, Gradatie- en Bewustzijnstabel”. Dit schema geeft een symbolische voorstelling van de te overbruggen afstand tussen de lagere en de hogere niveaus
van het geestelijk bestaan. Scientologen
noemen de tabel “De Brug naar Totale
Vrijheid”, of gewoon “De Brug”. De Brug
beschrijft nauwkeurig het geestelijk continuüm, beginnend bij het negatieve “nietbestaan”, via de middenniveaus “communicatie”, “verlichting”, “bekwaamheid”,
tenslotte naar “Clearing”, “bron” en uiteindelijk “controle over alle acht
dynamieken”. Het merendeel van de godsdienstige gebruiken bij Scientology is gewijd aan auditing en trainingscursussen om
tot verlichting te komen, alsmede de training van auditors die de geestelijke raadslieden van de kerk zijn. Deze oplopende
stadia vertonen een opmerkelijke gelijkenis
met de stadia en niveaus van geestelijke
verlichting in de bekende christelijke traktaten Reis van het verstand naar God van
de middeleeuwse franciscaner theoloog St.
Bonaventura,
en
de
Geestelijke
Oefeningen van Ignatius van Loyola,
grondlegger van de jezuïeten. Het
geestelijke doel van auditing is eerst “Clear”
worden van schadelijke “engrammen” en
daarna een volwaardige “Operating
Thetan” (OT) te worden, zodat men “op
oorzaak” is over “leven, gedachte, materie,
energie, ruimte en tijd”. Hoewel scientologen bij lichamelijke kwalen het raadplegen
van een arts niet afwijzen, zijn zij sterk
gekant tegen het gebruik van psychofarmaca die, naar hun overtuiging, de geestelijke
en
spirituele
genezing
van

In het Nieuwe Testament wordt de
losprijs van Jezus Christus door de apostel
Paulus niet alleen beschouwd als de verlossing van de christenen, of zelfs van de hele
mensheid, maar als een belofte van
algemene bevrijding, herstel, en een nieuwe
schepping van de kosmos zelf (Romeinen
8:19-23). In deze context gezien komt het
geloof van Scientology in de opdracht tot
“clearing van de planeet” om een
vernieuwde beschaving tot stand te brengen, in wezen overeen met de belangrijkste
overtuigingen die de beweegredenen en het
geloof van ‘s werelds grote historische godsdiensten kenmerken.

III. GODSDIENSTIGE GEBRUIKEN
Wat betreft godsdienstige gebruiken
kent Scientology de typisch ceremoniële
religieuze conventies die we ook vinden bij
de andere godsdiensten van deze wereld,
namelijk de initiatie of doop (bij
Scientology met “naamgeving” aangeduid), huwelijksinzegeningen, begrafenisplechtigheden, enzovoorts. Eén van de
belangrijkste godsdienstige gebruiken van
Scientology die andere godsdiensten niet
kennen, is echter auditing. Het kan worden
vergeleken met de stijgende niveaus van
meditatie en bezinning bij roomskatholieken, boeddhisten en vedanta-hindoes. Een begeleidend verschijnsel van
auditing is de Scientology training, waarop
ik in III(b) uitvoeriger zal ingaan.
(a) Auditing is een godsdienstig proces
met een instructief karakter, waarin
geestelijke
leidsmannen
(opgeleide
Scientology geestelijken) aanhangers door
de verschillende niveaus van geestelijke
verlichting leiden. Scientologen geloven
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de ziel belemmeren in plaats van ondersteunen.

Hiërarchisch gestructureerde godsdiensten,
daarentegen, oefenen gezag uit door middel
van benoeming en delegeren van autoriteit
van boven naar beneden, hetzij van een
centraal religieus symbool als bijvoorbeeld
de paus in het rooms-katholicisme en de
Dalai Lama bij het Tibetaanse boeddhisme,
of vanuit een centraal uitvoerend orgaan
zoals de synode van bisschoppen of een raad
van ouderen. Mijn onderzoek van de
Scientology kerk heeft uitgewezen dat hier
de klassieke hiërarchische bestuursvorm
wordt toegepast.

(b) Het tweede van de meest essentiële
godsdienstige gebruiken bij Scientology is
de training, die een uitgebreide bestudering
vergt van de geschriften van de kerk.
Hoewel de opleiding van individuele auditors die bekwaam zijn om de leden in het
auditingproces bij te staan een belangrijk
onderdeel van de training is, heeft de auditortraining ook een even belangrijke persoonlijke, geestelijke component. Zoals
hieronder nader wordt uiteengezet is dit in
overeenstemming met de nadruk die bij
Scientology en oosterse godsdiensten wordt
gelegd op de meditatieve en educatieve
vorm van aanbidding in plaats van de ceremoniële vorm die in de meeste westerse
godsdiensten de overhand heeft. Volgens de
beginselen van Scientology is de helft van
de geestelijke vooruitgang die leden boeken
bij het afleggen van hun weg over de Brug
te danken aan training.

Ik zal op deze plaats een kort overzicht
geven van de organisatie van de
Scientology kerk. L. Ron Hubbard, die
overleed in 1986, was en blijft de enige
bron van de godsdienstige beginselen en
technieken van Scientology, met inbegrip
van de hoogste OT-niveaus. De hoogste
kerkelijke macht in de Scientology kerk ligt
bij de Church of Scientology International
(CSI) en het Religious Technology Center
(RTC). CSI is de moederkerk die vooral het
verspreiden van de Scientology beginselen
over de wereld als taak heeft. De allerbelangrijkste functie van het RTC is het in stand
houden, verkondigen en beschermen van
de zuiverheid van de Scientology technieken en te garanderen dat deze op gepaste
en ethische wijze worden toegepast,
overeenkomstig de dogma’s van het geloof.
RTC functioneert ongeveer op dezelfde
wijze als de Congregatie voor de
Geloofsleer van de rooms-katholieke kerk.

IV. KERKGEMEENSCHAP
Net als iedere mij bekende godsdienst
kent Scientology een gemeenschapsleven
en een kerkelijke organisatiestructuur, die
beide dienen om uitdrukking te geven aan
het geloof, het uit te dragen en om de godsdienstige gebruiken intact te houden. In
kerkelijk opzicht is de Scientology Kerk
meer “hiërarchisch” dan “congregationalistisch” georganiseerd. Bij “congregationalistisch” bestuurde kerken ligt het gezag in
handen van plaatselijk gekozen kerkelijke
ambtsdragers die op democratische wijze
besluiten nemen over het eventueel herformuleren van het geloofssysteem, de
gebruiken en het kerkbeleid. De meeste
protestantse kerkgenootschappen in de
Verenigde Staten hebben een congregationalistische bestuursvorm. Zij oefenen
zogezegd gezag uit van beneden naar boven.

Scientology Missions International
(SMI) fungeert als moederkerk van de
missiekerken overal ter wereld. Deze organisatiestructuur lijkt erg op die van de First
Church of Christian Science in Boston, die
eveneens fungeert als moederkerk voor alle
andere Christian Science kerken. Voor alle
disputen over de geloofsleer is het RTC bij
Scientology de hoogste en beslissende
beroepsinstantie, zoals het Vaticaan en zijn
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congregaties de beslissende beroepsinstanties zijn van de rooms-katholieke kerk.

nadruk te leggen op de toepassing van de
leer, verschilt Scientology zeker niet van
andere mij bekende godsdiensten. Godsdienst en filosofie staan altijd nauw met
elkaar in verband. Thomas van Aquino, de
grootste theoloog in de geschiedenis van het
rooms-katholicisme, haalt in zijn grote werk
Summa Theologica talloze filosofische
ideeën, uitdrukkingen en denkbeelden aan
die zijn ontleend aan de Griekse filosoof
Aristoteles en dringt aan op de morele
toepassing van deze “filosofische” begrippen.
Toch zal niemand de Summa beschouwen
als iets anders dan een religieuze verhandeling van de eerste orde. De uitdrukking
“toegepaste godsdienstige filosofie” doet op
geen enkele manier afbreuk aan het feit dat
Scientology een bonafide godsdienstig
geloof is in de volle betekenis van het
woord.

De Sea Organization mag hier niet
onvermeld blijven. Deze is samengesteld uit
leden van de Scientology kerk die de gelofte
van dienstbaarheid afleggen “voor de tijd
van een miljard jaar”, waarmee ze hun
verbintenis onderstrepen dat zij de kerk
zullen dienen in dit leven en in talloze levens daarna. De ‘Sea Org’ is voor Scientology
wat de jezuïeten zijn voor het roomskatholicisme. Bijna alle leiders van de kerk
zijn uit de rangen van de Sea Org voortgekomen.
Scientology beschrijft zichzelf soms als
een “toegepaste godsdienstige filosofie”.
Sommigen hebben deze uitdrukking
aangevoerd voor hun stelling dat
Scientology geen godsdienst is. Maar, zoals
eerder al opgemerkt, hebben mijn onderzoek naar de leer van de kerk en gesprekken
met leden aangetoond, dat Scientology alle
kenmerken bezit die sinds de vroegste
geschiedenis bij alle godsdiensten ter wereld
gemeengoed zijn: een doorwrocht stelsel
van geloofselementen, regelmatig gepraktiseerde godsdienstige gebruiken en een
hiërarchisch kerkelijk bestuurssysteem.
Bovendien kan het woord ‘filosofie’ verschillende betekenissen hebben en is zeker
niet onverenigbaar met het woord “godsdienst”. Letterlijk betekent het woord filosofie
‘wijsbegeerte’ en iedere bekende godsdienst
predikt een vorm van “wijsheid” of inzicht
in de opperste waarheid. In mijn gesprekken
met scientologen kwam naar voren dat de
aanhangers het woord ‘filosofie’ meer zien
met betrekking tot de uiteindelijke zin van
het leven en het universum in de godsdienstige betekenis van het woord. De “filosofie”
van Scientology heeft betrekking op het
geloof dat de ziel onsterfelijk is en een
eeuwige bestemming heeft. Door gebruik te
maken van filosofische concepten en de

Westerse godsdiensten - vooral het
judaïsme, het christendom en de islam - zijn
traditioneel “exclusivistisch” van aard. Dat
wil in dit verband zeggen dat ieder geloof
beweert het enige ware geloof te zijn, en wel
op grond van zijn eigen unieke godsdienstige voorschrift, verlosser, profeet, weg naar
verlossing of interpretatie van de uiteindelijke zin van leven en waarheid.
Doorgaans kennen oosterse godsdiensten als
hindoeïsme, boeddhisme, confucianisme,
shintoïsme en taoïsme deze aanspraak op
exclusiviteit niet. In de oosterse opvatting
kan één en dezelfde persoon worden
geboren als shintoïst, trouwen volgens zowel
een shintoïstisch als christelijk huwelijksritueel en uiteindelijk worden begraven
met een boeddhistische plechtigheid, zonder dse “keuze” te hoeven maken welke
godsdienst de “juiste” is. Zelfs het westerse
christendom verliest tegenwoordig iets van
zijn exclusieve karakter, gezien het feit dat
verschillende kerkgenootschappen zich
serieus bezighouden met oecumenische
dialoog en eredienst. Een dergelijke “multi-
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confessionaliteit” komt voor godsvariaties die godsdiensten uniek maken. In
dienstwetenschappers die de huidige strode rooms-katholieke, de oosters-orthodoxe
mingen uit de eerste hand bestuderen zeker
en de anglicaanse kerk wordt sterk de
niet als een verrassing en is voor hen
nadruk gelegd op uitgebreide rituelen, zoals
volkomen begrijpelijk. Hoewel Scientology
liturgische gewaden, processies, kaarsen,
sterke punten van overeenkomst vertoont
kerkelijke gezangen, iconen, heilig water,
met zowel de hindoeïstische als de
wierook, enzovoorts. Anderzijds worden
boeddhistische tradities, is het noch nietmet name bij veel strenge protestantse
exclusivistisch, noch exclusivistisch.
geloofsrichtingen die Calvinistisch georiënScientology eist niet van haar
teerd zijn zulke overladen cereleden dat zij afstand nemen
moniële formaliteiten als
van hun bestaande godsdienbijgeloof zo niet als complete
stige overtuiging of het lidafgoderij beschouwd.
maatschap van andere kerken
of religieuze ordes opzeggen. Mijn onderzoek naar
Bij de afsplitsingen van het
Dit is geheel overeenkomstig de leer van de kerk en christendom is de eredienst
de multiconfessionele tengereduceerd tot de prediking
interviews met de
densen van deze tijd.
van het Woord, eventueel een
Desalniettemin is het in de leden tonen aan dat paar liederen en gebed. Bij de
praktijk zo, dat scientologen
Scientology alle
Quakers bevat de eredienst
zich volledig vereenzelvigen
helemaal geen uiterlijkheden,
kenmerken
bezit
van
met de Scientology godsdienst
maar blijft deze beperkt tot een
een godsdienst.
en wars zijn van elk ander
samenkomst
in
stilte,
geloof. Hoe dan ook, het opengedurende
welke
de
leden
al
staan voor personen met een
dan
niet
een
kort
inspirerend
andere godsdienstige achterwoord delen. Ook de belangrond doet op geen enkele
grijkste handeling van erediwijze afbreuk aan de specifieke
enst in boeddhistische kloosters bestaat uit
godsdienstige identiteit van Scientology.
meditatie gedurende lange perioden in
volkomen stilte. Men richt zich niet op
V. AANBIDDING BINNEN
eerbetoon aan een Opperste Godheid maar
SCIENTOLOGY
op de vernietiging van het Zelf en bevrijding van de hindernissen van het bestaan.
Er bestaat geen korte en bondige definitie van aanbidding die op alle vormen van
godsdienst kan worden toegepast en die in
alle gevallen strikt neutraal is. Aan het
einde van paragraaf II heb ik over de kenmerken van godsdienst opgemerkt dat in
iedere godsdienst alle kenmerken (een
samenstel van geloofselementen, godsdienstige gebruiken, en een godsdienstige
gemeenschap) aanwezig zijn, maar dat is bij
geen twee godsdiensten in gelijke mate of
op dezelfde manier het geval. Het zijn deze
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Gezien de onmogelijkheid om een goed
doortimmerde definitie van aanbidding te
geven, is het onontkoombaar om bij
vergelijkend onderzoek een enigszins flexibel begrip te hanteren. De meeste woordenboeken lossen dit probleem op, door verschillende definities te geven van het
begrip aanbidding. Ten eerste kan aanbidding bepaalde voorstellingen van “rituelen”
en “ceremoniën” inhouden. In de ogen van
sommige godsdienstwetenschappers zijn rituelen transformerend van aard. Bij de christelijke doopplechtigheid wordt bijvoorbeeld een dopeling getransformeerd van
een toestand (zonde) naar een andere
(genade). In primitieve samenlevingen
transformeren jongeren tijdens overgangsrituelen van kind naar volwassene. Het
auditingproces van Scientology, het overgaan van de staat van “preclear” naar
“clear”, kan worden gezien als een transformerend proces in die zin. Anderzijds
kunnen ceremoniën ook als bevestigend
worden beschouwd: dat wil zeggen dat zij
dienen ter instemming of bekrachtiging van
de bestaande toestand. Uiteenlopende vormen van sabbats- en zondagsviering zijn
vaak ceremoniën in deze betekenis. Ze
bevestigen de gemeenschap van gelovigen
in haar status van godsdienstige groepering
en in haar identiteit als geloofsrichting.
Vaak, maar niet altijd, worden de parafernalia van de rituelen en ceremoniën, zoals
gewaden, aangevuld met gedetailleerd uitgevoerde dansen, muziek, gewijde besprenkelingen, loutering, het offeren van dieren
of voedsel, gebaren zoals zegeningen,
enzovoorts.

dat de definities ook deze verdere begrippen
inhouden. Wat de één beschouwt als aanbidding kan voor de ander bijgeloof zijn. En
wat voor de ene gelovige geen enkele
betekenis heeft - zoals bijvoorbeeld het
slaan van een kruis voor een protestant kan voor de ander een daad van devotie
betekenen. Daarom kunnen wetenschappers godsdienstige handelingen slechts beoordelen binnen het kader van de specifieke
godsdienst als geheel, dat wil zeggen, met
betrekking tot de uiteindelijke doeleinden
en bedoelingen van de geloofsrichting. De
wetenschapper hoeft niet te geloven wat de
gelovige gelooft, maar als hij of zij een
serieuze poging wil doen verschijnselen van
godsdienstige aard te begrijpen, dan moet
hij proberen het geloof enigszins te ervaren
zoals de gelovige dit doet. Alleen vanuit
deze benaderingswijze kan de wetenschapper vaststellen welke handelingen,
gebruiken en voorschriften in een bepaalde
godsdienstige gemeenschap de aanbidding
vormen.
Onder de bredere noemer van religieuze
aanbidding (handelingen, gebruiken,
voorschriften) kunnen we ook onderwerpen meewegen als de bestudering van
heilige teksten, het onderwijzen van
anderen in de studie en het voordragen van
deze teksten, en diverse vormen van godsdienstonderricht. Sommige godsdiensten
vervlechten zelfs gewijde ceremoniën in dit
soort handelingen. In Japanse Zen-kloosters
heb ik novicen gezien die op ceremoniële
wijze met exemplaren van de Lotus Sutra
rondgaan en de inhoud daarvan door middel van ritueel gezang in hun geheugen
opnemen. De bestudering van de Talmoed
in joodse yeshiva’s heeft een vergelijkbaar
ritueel karakter.

Ten tweede wordt door godsdienstwetenschappers algemeen erkend dat riten
en ceremoniën niet de alfa en omega van de
hele aanbidding kunnen zijn. De meeste
definities omvatten dan ook verdere begrippen, zoals ‘gebruiken’, ‘handelingen’ en
‘voorschriften’. Het heeft één goede reden

In de vele varianten van religieuze aanbidding kan de wetenschapper twee elementaire richtingen onderscheiden: de één
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is meer gericht op viering en ritueel; de
andere meer op onderricht en meditatie.

naar vrijheid, en van verbijstering en
ontsteltenis naar helderheid en licht. Een
aantal jaren geleden heb ik een artikel
gepubliceerd over het verband tussen
Scientology en het boeddhisme: Frank K.
Flinn, ‘Scientology as Technical Buddhism’
(Zie de bibliografie voor details). Net als
deze oosterse tradities ziet Scientology de
aanbidding niet zozeer in de betekenis van
viering en toewijding, maar meer in de zin
van meditatie en onderricht, waarbij de
nadruk ligt op bewustwording, verlichting,
of - om de Scientology uitdrukking te
gebruiken - “clearing”.

Bij aanhangers van de belangrijkste
westerse godsdiensten, te weten het
judaïsme, christendom en islam, kan natuurlijk de vraag rijzen of auditing en training
wel als vormen van aanbidding kunnen
worden aangemerkt. Bij deze godsdiensten
is de aanbidding voornamelijk, maar niet
uitsluitend, gericht op openbare vieringen,
feestdagen, preken, psalmzingen, sabbats- of
zondagsviering en uiteenlopende vormen
van gebed. Hoewel deze vorm van aanbidding ook in ruime mate binnen de oosterse
godsdiensten kan worden gevonden,
hebben veel uitingen van oosterse
vroomheid een fundamentele ondertoon
die meer de nadruk legt op meditatie en
onderricht. Zoals al eerder is opgemerkt,
ligt in het vedanta-hindoeïsme en het zenboeddhisme het zwaartepunt van de aanbidding niet op het ceremoniële aspect,
maar op meditatie en de bestudering van de
sutra’s, de geestelijke leerboeken. In het
zenboeddhisme gaat deze geestelijke studie
meestal vergezeld van meditatie op “koans”
- korte, bondige en vaak paradoxale uitspraken - die de gelovige helpen bij het
ontleden van het alledaagse bewustzijn,
zodat hij of zij kan komen tot de staat van
satori, plotselinge verlichting.

Met dit alles is natuurlijk niet gezegd
dat meditatieve en educatieve vormen van
aanbidding in het westen afwezig zijn. De
vrome orthodoxe jood ziet de devote
bestudering van de thora of de wet als een
vorm, voor zover niet dè vorm, van aanbidding. Toch hebben de orthodoxe joden de
yeshiva’s gesticht, die zijn gewijd aan de
studie van de thora en de talmoed. Een
yeshiva is niet zomaar een plaats van onderricht, het is ook een plek van aanbidding.
Evenzo hebben de moslims kuttabs en
madrassa’s in het leven geroepen voor de
studie van de koran. En veel roomskatholieke kloosterordes, vooral de cisterciënzer monniken en de trappisten, wijden
het grootste deel van hun aanbidding aan
het in stilte bestuderen van en mediteren
over gewijde teksten.

Ofschoon de ontdekking en systematisering van de auditingtechnieken uitsluitend moet worden toegeschreven aan L.
Ron Hubbard, hebben de Scientology kerk
en Hubbard zelf altijd erkend dat
Scientology overeenkomsten vertoont met
bepaalde aspecten van het hindoeïsme en
vooral het boeddhisme. Scientology deelt
met deze beide godsdienstige tradities het
gemeenschappelijk geloof dat het hoofdbestanddeel van het verlossingsproces
wordt gevormd door de overgang van onwetendheid naar verlichting, van verwarring

Over het geheel genomen worden meditatie, gewijde studie en onderricht in het
westen echter minder ervaren als vormen
van aanbidding dan in het oosten. In India
is het voor mensen van gevorderde leeftijd
gebruikelijk om al hun wereldse goederen te
verkopen, naar een heilige plaats te gaan,
zoals Varanasi (Benares) aan de rivier de
Ganges en daar de rest van hun leven door
te brengen. Van tijd tot tijd voeren ze
pooja’s uit (het brengen van rituele offers),
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maar de meeste tijd brengen ze door met
mediteren over bovenaardse zaken. Voor de
gewone hindoe is deze meditatie de hoogst
mogelijke vorm van aanbidding.

graden van auditing en training. Auditing
en training hebben voor de scientoloog
eenzelfde religieuze betekenis als de
eucharistieviering voor de rooms-katholiek.
Zoals de rooms-katholieken de zeven sacramenten beschouwen als de zeven belangrijkste instrumenten om de wereld te redden, zo zien ook scientologen auditing en
training als de belangrijkste instrumenten
voor de redding die zij omschrijven als optimaal voortbestaan op alle dynamieken.

Afgezien van deze discussies staat geheel
buiten kijf dat Scientology beide typische
vormen van aanbidding kent, alsook haar
eigen unieke vorm van geestelijk leven:
auditing en training. Ter vergelijking en
tegenstelling: de rooms-katholieke kerk
beschouwt al haar zeven sacramenten als
vormen van aanbidding. Daarom worden
alle sacramenten in principe uitsluitend
binnen de muren van de kerk door gewijde
geestelijken toegediend. Daarbuiten vindt
toediening alleen plaats in bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte.

Als vergelijkend godsdienstwetenschapper zou ik de vraag “Waar hebben roomskatholieken hun plaatsen van aanbidding?”
willen beantwoorden met: “Natuurlijk daar,
waar de aanhangers de zeven sacramenten
krijgen toegediend”. Op de vraag “Waar
hebben de scientologen hun plaatsen van
aanbidding” zou ik antwoorden: “Natuurlijk
daar, waar de leden auditing en training in
de Scientology geschriften ondergaan.”

De zeven sacramenten zijn doopsel,
vormsel, sacrament des altaars, biecht,
oliesel, priesterwijding en huwelijk. Maar
het “sacrament der sacramenten” is voor de
rooms-katholieken de eucharistieviering,
gewoonlijk mis genoemd, waar de dood en
wederopstanding van Jezus Christus worden
gevierd en zijn aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen.

De werken van Hubbard over Dianetics
en Scientology vormen de heilige teksten
voor de Scientology kerk. De overgrote
meerderheid van deze werken is gewijd aan
wat scientologen noemen auditingtechnieken en hoe deze op de leden moeten
worden overgebracht. De absoluut overheersende nadruk die Hubbard in zijn
werken op auditing en training heeft
gelegd, zal iedere godsdienstwetenschapper
ervan overtuigen dat beide de belangrijkste
godsdienstige gebruiken en de voornaamste
vormen van aanbidding zijn van de
Scientology kerk.
Als godsdienstwetenschapper kan ik
zonder aarzeling verklaren dat auditing en
training de voornaamste elementen van

Zo heeft ook de Scientology kerk,
zogezegd, haar “sacrament aller sacramenten”, namelijk auditing en training. Het
belangrijkste godsdienstige streven van alle
scientologen is clear worden en het
bereiken van de staat van Operating
Thetan (OT), die de heerschappij heeft
over “leven, denken, materie, energie,
ruimte en tijd”. De belangrijkste godsdienstige instrumenten om die staat te
bereiken zijn de ingewikkelde niveaus en
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aanbidding zijn in het geloofssysteem van
Scientology. Daarnaast zijn de locaties waar
de aanhangers auditing en training ondergaan onmiskenbaar plaatsen van aanbid-

ding van Scientology.

Frank K. Flinn

een doctoraal in bijzondere godsdienst wetenschappen
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I. IS SCIENTOLOGY EEN GODSDIENST?

De bedoeling van deze bespreking is te
komen tot een inventarisatie van
Scientology vanuit sociologisch oogpunt. De
vraag is: is Scientology een godsdienst en zo
ja, wat voor soort godsdienst? Wij zullen een
poging doen in deze beschouwing tot enige
antwoorden op deze vragen te komen. Wij
zullen tevens enkele aspecten van
Scientology beschrijven zoals wij die op dit
moment zien. Onze benadering is noch
polemisch, noch apologetisch.

I.1. Wat bedoelen we met godsdienst?
Deze bespreking is geen aanleiding tot
een principiële discussie over de definitie
van godsdienst. Wij kunnen desondanks
kiezen voor een hanteerbaar uitgangspunt en
een minimum aantal kenmerken vastleggen
dat bij de meeste godsdiensten aanwezig is.
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Wij zijn ons bewust van het feit dat dit uitgangspunt vooralsnog de discussie over de
definitie van godsdienst, die voortvloeit uit
de opkomst van nieuwe godsdienstvormen,
buiten beschouwing laat. Wij onderschrijven de stelling van Bryan Wilson, die
de volgende aspecten als kenmerken noemt
van een godsdienst:

I.2. De inhoud van Scientology.

• Een kosmologie waarin het universum
een betekenis heeft die is gerelateerd aan een
of meer bovennatuurlijke krachten. Het
begrip “mens” overschrijdt de grenzen van
zijn aardse bestaan. Er is een vroeger en een
hiernamaals. De eindigheid van de mens
wordt niet geaccepteerd.

Kosmologie: het bovennatuurlijke in Scientology

In Scientology treft men aan kosmologie, een antropologie, ethiek, godsdienstige
ceremoniën, een auditingsysteem, een
methode om het lichaam te zuiveren, trainingsmethoden en een communicatietheorie.

De stichter, L. Ron Hubbard (19111986), blaast de stelling van “oergeesten”
nieuw leven in. Hij beweert dat er voor het
ontstaan van het universum al spirituele
wezens bestonden, die hij thetans noemt.
Dat waren onstoffelijke, lichaamsloze
wezens, onbegrensd in tijd en ruimte, alwetend, almachtig, onverwoestbaar, onsterfelijk en in staat om al het mogelijke voort te
brengen. Deze immateriële wezens schiepen
samen met het Opperwezen het universum.
Door dat te doen raakten zij gevangen in
hun eigen val en werden opgesloten in hun
eigen schepping of, anders gezegd, in
Materie, Energie, Ruimte en Tijd (MERT,
het stoffelijk universum), waarbij zij zelfs
vergaten dat zij de scheppers waren. Zo verloren zij hun almacht en alwetendheid en
werden kwetsbare menselijke wezens.
Sindsdien keren zij telkens weer terug in
nieuwe levens en wonen in verschillende
lichamen. Tegenwoordig zijn de thetans zich
niet meer bewust van hun ware spirituele
identiteit en geloven dat zij menselijke
lichamen zijn. De mens heeft dan ook een
geestelijke oorsprong: hij bestaat uit een
lichaam, een verstand en een thetan. In feite
hebben we hier te maken met een gnostische
versie van de zondeval van de volmaakte
mens in de onvolmaaktheid en een
omzetting van de Griekse drama’s, waarin de
goden tussenbeide komen in menselijke aangelegenheden en daarbij gevangen raken.
Een verlossing moet een einde maken aan de
opeenvolging van levens. Scientology wil de
mens weer zoveel mogelijk terugbrengen in
de staat van de oorspronkelijke thetan.
De dynamieken en de ethiek

• Een moraal die haar oorsprong heeft in
deze kosmologische zienswijze. Zij ontleent
daaraan voorschriften en richtlijnen die
overeenkomen met de veronderstelde
betekenis van het universum.
• Middelen waarmee de mens in contact
kan treden met de bovennatuur: gebed, rituelen, meditatietechnieken.
• Een gemeenschap van volgelingen,
hoe klein ook, die in staat is het geloof in
stand te houden en te verspreiden.
De combinatie van deze elementen
maakt het mogelijk om religies te onderscheiden van:
(1) deïstische filosofieën, die wel een
kosmologie en een zin van het bestaan kennen, maar geen verband leggen tussen
menselijke wezens en het bovennatuurlijke;
(2) persoonsgebonden magie, gericht op
het verkrijgen van praktische resultaten door
middel van concrete technieken;
(3) deïstische organisaties zoals de vrijmetselarij die wel geloven in het bestaan
van de Grote Architect van het Universum,
maar die in de rituelen de mens daar niet
mee in contact brengen.
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(2) De dynamiek van het seksuele leven
reguleert de voortplanting.

Scientology houdt zich bezig met de drijvende kracht van het universum en de zin
van het bestaan. Het universum stoelt op een
dynamische impuls, die de basis vormt voor
de drang tot voortbestaan, het oerprincipe
van het bestaan. Deze drang verschilt van
mens tot mens en van ras tot ras. Hij is
afhankelijk van de fysiologie van de mens,
zijn natuurlijke omgeving en zijn ervaring.
Hij is van invloed op de volharding van de
mens jegens het leven en de werking van het
verstandelijk vermogen. Dat laatste kan worden beschouwd als de bekwaamheid van een
individu, groep of ras om belemmeringen die
het voortbestaan in de weg staan, op te
lossen. De moraal van een persoon wordt
gemeten aan zijn daden het voortbestaan te
bewerkstelligen. Vanuit dat oogpunt gezien is
het goede opbouwend, terwijl het slechte het
voortbestaan in de weg staat.
Het is duidelijk, dat de ethiek van
Scientology niet bestaat uit zomaar een reeks
aanbevelingen, maar het resultaat is van
interpretatie van en opvattingen over de zin
van het leven. Zij dienen als persoonlijk
kompas. Evenmin als spiritualistische
groeperingen kent Scientology het begrip
“zonde”. Wel is er sprake van fouten, die worden beschouwd als destructieve handelingen
tegen de mens, het gezin, de samenleving en
God. Eén van de doelstellingen van de
ethiek is het kunnen opsporen en verhelpen
van deze gebreken. De dynamische impuls
wordt gecompliceerder naarmate het organisme gecompliceerder wordt. Bij een “normaal” mens (zonder geestelijke afwijkingen)
kan deze dynamische impuls worden
onderverdeeld in acht thematische niveaus:

(3) De groepsdynamiek bepaalt het
maatschappelijk leven. Deze dynamiek stimuleert het gedrag dat is gericht op het
voortbestaan van de groep waarvan iemand
deel uitmaakt.
(4) De dynamiek van de mensheid omvat
het voortbestaan als soort.
(5) De dynamiek van het leven beweegt
iemand ertoe zich in te zetten voor het leven
zelf, d.w.z. alle levende wezens, inclusief
planten en dieren.
(6) De dynamiek van het stoffelijk universum is de persoonlijke drang om de overlevingskansen van materie, energie, ruimte
en tijd te vergroten.
(7) De dynamiek van het denken is de
persoonlijke drang om voort te bestaan als
denkend en spiritueel wezen.
(8) De dynamiek van het universele
denken is de drang om voort te bestaan voor
de schepper of het Opperwezen.
De eerste vier dynamieken houden verband met Dianetics. De andere, die in het
begin van de jaren vijftig werden toegevoegd, zijn van metafysische aard en maken
deel uit van Scientology. Van de volgeling
wordt verwacht dat hij een staat van harmonie bereikt met alle dynamieken. Met
behulp van zelfonderzoek aan de hand van
checklijsten kan hij zijn eigen status ten
opzichte van elke dynamiek inventariseren.
Onder leiding van een geestelijke zoekt hij
vervolgens naar wegen om onvolkomenheden te verhelpen.
De antropologische benadering van Scientology

(1) De dynamiek van het Zelf is een
dynamische drang om voort te bestaan als
individu, genoegen te beleven en pijn te
voorkomen. Hierbij gaat het om eten, kleding, huisvesting, persoonlijke ambities en
andere algemene persoonlijke doelstellingen.

De leer van L. Ron Hubbard bevat ook
de gedachte dat bij de individuele persoon
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lichaam en verstand nauw met elkaar
vangt onafgebroken informatie over opgeslasamenhangen. Zich baserend op zijn ondergen feiten en beelden die het beoordeelt en
zoek naar het verstand en de menselijke
vergelijkt, teneinde de juiste antwoorden te
natuur schreef L. Ron Hubbard in 1950
vinden op de problemen waarvoor iemand
‘Dianetics: De nieuwe wetenschap over
zich ziet gesteld. Voor het uitvoeren
geestelijke gezondheid’. Het boek werd
van routinehandelingen, zoals lopen, typen,
direct een bestseller en resulteerde in de
etc., zonder hiervoor bij voortduring te woroprichting van Dianetics organisaties. In die
den belast met de noodzaak tot het vertijd hield Dianetics zich uitsluitend bezig
strekken van steeds weer dezelfde informatie,
met het verstand, als instruheeft het een aantal permament om iemands geestelijke
nente
geheugencircuits
trauma’s te verlichten of te vergecreëerd die rechtstreeks worhelpen. Hubbard zette echter
den aangesproken en deze funczijn onderzoek voort en betrad
ties reguleren. In principe is het
in het begin van de jaren vijftig Door auditing krijgt analytische verstand een soort
het gebied van de geest. Hij
rationele, perfect werkende
de mens een beter
ontdekte toen dat de mens een
computer die geen psychische
besef van zijn
onsterfelijk wezen is dat al talof psychosomatische kwalen
loze levens achter de rug heeft spiritualiteit en zijn veroorzaakt.
en boven de stoffelijke dimenverhouding tot het
sie uitstijgt. De eerste
Afwijkend gedrag wordt
Opperwezen.
Scientology kerk werd gesticht
veroorzaakt door het reactieve
in 1954.
verstand dat bestaat uit een
verzameling engrammen. Dit is
In Scientology wordt het
niet hetzelfde als herinnerinverstand min of meer
gen. Het zijn volledige regisvergeleken met een computer
traties, tot in het kleinste detail,
met twee geheugens: het analytische vervan alle gewaarwordingen die iemand tijstand en het reactieve verstand. Het eerstgedens momenten van pijn en gehele of
noemde vertegenwoordigt de intelligentie,
gedeeltelijke uitschakeling van het bewusteen volmaakt verstandelijk vermogen dat
zijn heeft opgedaan, zoals bij flauwvallen of
wordt verondersteld te fungeren als centrum
anesthesie.
van iemands bewustzijn (het “Ik” of de
onderliggende persoonlijkheid). Dit mechaA. Auditing
nisme komt overeen met een computer die
werkt op basis van waarnemingen (prikkels
De belangrijkste godsdienstige praktijk
van buitenaf), de verbeelding en herinnerinvan Scientology staat bekend als auditing.
gen die zijn opgeslagen in het standaardgeAuditing is voor scientologen een methodheugen. Dit geheugen wordt, vanaf de
isch af te leggen geestelijke weg. Wat is het
geboorte tot de dood, wanneer iemand
precies?
wakker is of slaapt, door de verschillende zintuigen gevoed met informatie die in zijn
Auditing stelt iemand in staat alle
geheel in chronologische volgorde wordt
gebeurtenissen in het leven - en die in het
opgeslagen in diverse bestanden (auditief,
(de) vorige leven(s) - weer voor de geest te
visueel, tastbaar, etc.) van waaruit deze
halen. De belangrijkste daarvan zijn de trauinformatie weer kan worden afgeroepen door
matische gebeurtenissen. Die hebben zich
het analytische verstand. Dit verstand is
een hoeveelheid energie toegeëigend waarvoortdurend bezig met denken. Het ontdoor bepaalde vaardigheden zijn verminderd
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ten gevolge van een blokkade van het handelen en het rationeel denken.

een vorm van pastorale zorg. Bryan Wilson
deelt dit standpunt in zijn overweging dat
Scientology de systematisering van de
relaties met spiritualiteit laat zien; een
gedachte die men vindt bij het methodisme.
Naar onze opvatting is het een vorm van
rationalisering van godsdienstig leven. Voor
scientologen is auditing vooral een geestelijk
avontuur dat toegang geeft tot het spirituele,
onsterfelijke deel van de mens zoals dit het
geval is in oosterse godsdiensten. Auditing
overtuigt de thetan van zijn onsterfelijkheid
en maakt het hem mogelijk geestelijk te
groeien. Door auditing wordt de mens zich
meer bewust van zijn spiritualiteit en zijn
relatie tot het Opperwezen. Gedurende het
doorlopen van de acht dynamieken stelt
auditing de mens ook in staat meer begrip te
krijgen en bekwamer te worden. Sommige
afvalligen hebben Scientology vergeleken
met een vorm van psychotherapie. Maar de
methodes en rituelen zijn niet gelijk, en
beide streven een totaal verschillend doel
na: psychotherapie heeft te maken met de
geest en het doel van Scientology daarentegen is de verlossing van de geest. 1) De persoon die auditing ondergaat krijgt inzicht in
het dualisme van de mens en leert, door het
ontdekken van eerdere levens, het constante
karakter kennen van één en hetzelfde uitgangspunt door alle levens heen; 2)
Scientology is bovendien gericht op de
thetan. Door de thetan te bevrijden van de
last van geestelijke en stoffelijke materie,
wordt deze zich bewust van zijn oorspronkelijke kracht; de persoon die de thetan vertegenwoordigt wordt zo “levend bevrijd”
(jivan mukti).

Het weer in herinnering roepen van deze
gebeurtenissen en het opnieuw meemaken
ervan maakt - door afreageren - de aan die
gebeurtenissen gekoppelde energie vrij die zo
weer ter beschikking komt. Dit geeft een
gevoel van welbevinden. Bovendien worden
gebeurtenissen uit het verleden gezien als
bronnen van lichamelijk en geestelijk
onwelzijn. Doordat de persoon die auditing
ondergaat zich deze gebeurtenissen herinnert
en ze zodoende kan verwerken, worden ze
verondersteld te worden uitgewist.
Bijvoorbeeld, iemand die pijn lijdt kan zich
tijdens auditing herinneren dat hij in een
vorig leven is gewurgd. Door deze traumatische gebeurtenis te herbeleven, bevrijdt hij
zich van de pijn die aan die gebeurtenis in
het verleden verbonden is. Dit doet denken
aan
de
interpretatie
van
een persoonlijke mythe zoals in de sjamanistische geneeswijze zoals Levi-Strauss dat
beschrijft in zijn boek Anthropologie structurale. Anders gezegd, auditing maakt
gebruik van het vermogen van het analytische verstand om de schadelijke engrammen,
die het herstel van de krachten van de tot
lichaam geworden thetan in de weg staan,
uit het reactieve verstand te verwijderen.
Auditing bewerkstelligt twee dingen: (1)
door het verleden te onderzoeken wordt de
ingewijde snel duidelijk dat hij een
almachtig spiritueel wezen is dat hinder
ondervindt van zijn menselijke verschijningsvorm; (2) het verwijderen van de
engrammen leidt naar de staat van “clear”.
Het verwijderen van de engrammen
draagt ertoe bij het wezenlijke te herscheppen. Dit blijkt uit een toename van de
levenskracht, een groter vermogen tot
voortbestaan, een gevoel van kracht en
betere vaardigheden die door een toonschaal
[Schaal van emotionele staten, ontwikkeld in
Scientology – noot vertaler] kunnen worden
aangegeven. Voor scientologen is auditing

B. Godsdienstige training
Het tweede belangrijke godsdienstige
gebruik van Scientology wordt training
genoemd. Hierbij gaat het om de intensieve
bestudering van de Scientology geschriften,
zowel om te komen tot een staat van
geestelijke verlichting als voor de opleiding
tot Scientology geestelijke. Scientologen
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zijn van mening dat zij hun geestelijk
bewustzijn in alle levensomstandigheden
moeten benutten. Zij vinden de weg
daarheen door de bestudering van de
Scientology geschriften. Dit komt overeen
met wat in andere godsdiensten wordt
aangetroffen, zoals de studie van de talmoed
in het joodse geloof, de studie van de leer
van Boeddha en de studie van esoterische
geschriften. Bovendien zijn de scientologen
van mening dat auditing en training bij elkaar horen. Iemand moet tegelijkertijd zijn
bekwaamheden, zijn verantwoordelijkheden
en zijn kennis op een hoger plan brengen.

middelen waarmee verlossing kan worden
verkregen, alsmede het verspreiden van de
leer. Verder staat de organisatie in het teken
van internationale groei.

Zo ontdekt men dat men niet alleen
beschikt over de kracht van de thetan, maar
dat men bovendien kan communiceren met
andere spirituele wezens. Tijdens de training
kunnen scientologen bijvoorbeeld leren hoe
men moet “auditeren” teneinde te ontdekken hoe het proces van “spiritualisering”
bij anderen verloopt en hoe om te gaan met
hun verantwoordelijkheden als gelovige.

Bij hun onderzoeken naar de Scientology
kerk hebben Roy Wallis en Roland Chagnon
getracht een profielschets van de volgelingen te maken. Hun bevindingen stemmen
op een groot aantal punten overeen. In
Frankrijk hebben wij geprobeerd soortgelijke
gegevens te verzamelen onder 285
willekeurig gekozen volgelingen. De
profielschets die hieruit naar voren komt,
laat zien dat tweederde bestaat uit mannen
en dat het merendeel tussen 26 en 41 jaar
oud is. De meesten zijn getrouwd en hebben
een of twee kinderen. De meeste scientologen zijn geboren in stedelijke gebieden, waar
zij tot rond hun achttiende zijn opgegroeid.
Zij zijn goed geïntegreerd in de samenleving;
hun beroepsniveau ligt hoog (middencategorie zakenlieden leidinggevend kader,
ambachtslieden, winkeliers). Tweeënveertig
procent heeft middelbaar onderwijs genoten
en is gespecialiseerd op het gebied van techniek, kunst, handel of literatuur. De Franse
scientologen hebben voornamelijk een
katholieke achtergrond, maar hebben zich
van de kerk afgewend; 16 procent zegt
atheïst te zijn. Van degenen die bereid waren
te praten over hun huidige kijk op hun oorspronkelijke godsdienst, zei iets meer dan de
helft dat zij hiertoe nog steeds behoren, en
verschillenden waren van mening dat zij in
deze godsdienst nu meer inzicht hebben en
haar geestelijk sterker beleven. Hier dient te
worden opgemerkt dat het lid worden van

E. Pastorale zorg
Scientology beschikt over een groep
gewijde geestelijken die de rituelen ten
uitvoer brengen en de auditing verzorgen.

II. WIE ZIJN DE SCIENTOLOGEN?

C. Ceremonieel
De Scientology kerk kent een aantal
godsdienstige rituelen die van oudsher in de
belangrijkste godsdiensten worden aangetroffen: naamgevingsrituelen, zondagsdiensten, huwelijksvoltrekkingen en begrafenisplechtigheden.
D. Organisatie
De Scientology kerk heeft de complexe
organisatiestructuur die kenmerkend is voor
de moderne beschaving en omvat een groot
aantal organisaties. Elke godsdienst ontleent
haar organisatorische opzet aan het tijdperk
waarin zij is ontstaan. Nog niet zo lang geleden werd de organisatie van de Jehova’s
Getuigen opgezet volgens de geldende maatstaven van het industriële tijdperk, terwijl
Scientology de postindustriële organisatiestructuur heeft overgenomen. Het doel
van de organisatie is het verstrekken van
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Scientology niet noodzakelijkerwijs hoeft te
leiden tot het afwijzen van de oorspronkelijke godsdienst, hoewel in de praktijk
Scientology een volwaardige godsdienst is en
scientologen in het algemeen de banden met
hun eerdere godsdienst uitsluitend intact
laten uit sociale en familiale overwegingen.

nieken. Kort gezegd: de mens is in staat terug
te keren tot de staat van alwetendheid en
almacht van de oorspronkelijke wezens en
een menselijk ras voort te brengen zoals het
in den beginne is geweest. Dit is een soort
regressief droombeeld dat vooruitgang symboliseert als een pelgrimstocht naar een
wereld van perfecte mensen, zoals die ooit in
het verleden moet hebben bestaan. De
Scientology leer doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de mens en biedt
hem een keus tussen een toenemende verruwing van de samenleving wanneer hij niet
verandert, en een sterke samenleving, zonder oorlog of geweld, wanneer hij erin
toestemt zijn onvolkomenheden aan te
pakken. Hieruit kunnen wij concluderen,
dat L. Ron Hubbard een ethos voor ogen had
van persoonlijke verantwoording, een weg
naar geluk, doelmatigheid, voorspoed en
persoonlijke ontwikkeling dat niet zo ver
verwijderd is van de filosofie van de
Verlichting die in onze hoog ontwikkelde
samenlevingsvormen overheerst. We zien
dan ook hoezeer de leer van Scientology
overeenkomt met de werkelijkheid van de
westerse kapitalistische samenlevingen. Dit
geldt ook voor andere kenmerken van
Scientology. De methode van godsdienstige
oefening richt zich naar de leermethoden die
in de meeste onderwijssystemen worden
gehanteerd: lessen, cursussen en praktijkoefeningen. De opbouw van de Scientology
leer weerspiegelt de kennis die aanhangers al
hebben verworven: de leden vinden die
zowel rationeel (presentatie in de vorm van
wetenschappelijke bewijsvoering met
begrippen, hypotheses en axioma’s) als
wetenschappelijk (er is een verzameling omvangrijke boekwerken waarin de ontdekkingen van L. Ron Hubbard zijn vastgelegd, samen met zijn vele experimenten,
vergissingen, problemen en resultaten). Het
systeem geeft ieder individu ook de
mogelijkheid om technieken aan te leren die
onmiddellijk en met voorspelbare resultaten
in praktijk kunnen worden gebracht. Dit
soort training is qua opzet vergelijkbaar met

III. HOE ZIEN SCIENTOLOGEN
HUN BEGINSELEN BEVESTIGD?
De geschriften van Scientology leveren
een aantal argumenten ter legitimering van
de godsdienstige beginselen van L. Ron
Hubbard, ook wel genoemd een “toegepaste
godsdienstige filosofie”. Bestudering van dit
materiaal toont aan dat er een verstrengeling
bestaat tussen Scientology en de denkbeelden en gebruiken van de hedendaagse
westerse samenleving. De Scientology leer die niet is bedoeld als een geopenbaarde
geloofsleer maar meer is ontstaan als het
resultaat van het juiste gebruik van de
menselijke rede - is geënt op de normen en
waarden van de liberale maatschappij; persoonlijk succes; een gedragsnorm voor wedijver tussen individuele personen om gewelddadig gedrag te vermijden; de opkomst van
economische macht, wetenschap en technologie die het persoonlijk welzijn verbeteren; vertrouwen in de voortdurende
vooruitgang van de beschaving, in de mensheid en in zijn mogelijkheden; en
vertrouwen in het bestaan van harmonie
tussen persoonlijke doelstellingen en die van
de beschaving als geheel. Het vertrouwen in
deze idealen wordt gerechtvaardigd door de
aard van de mens: de mens is goed en streeft
(als logisch gevolg) het goede na, dat wil
zeggen: het optimale voortbestaan. Wanneer
hij er niet in slaagt meer macht te verwerven
of zich zodanig ethisch te gedragen dat de
beschaving zich positief ontwikkelt, dan
komt dit doordat hij in de weg wordt gestaan
door onvolkomenheden die kunnen worden
verholpen met behulp van bepaalde tech-
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de vormen van onderwijs die scientologen
vroeger op school of aan de universiteit
hebben genoten. Veel scientologen zijn
werkzaam als manager, directeur van een
bedrijf, in ambachtelijke beroepen, als
beroepssportman/vrouw of in de showbusiness. In de regel hebben zij minimaal middelbaar onderwijs genoten en vaak ook vervolgonderwijs. Gezien dit opleidingsniveau
dragen de eerder beschreven kenmerken van
Scientology ertoe bij dat deze mensen zich
hier thuis voelen. Wij kunnen daaraan nog
toevoegen, dat Scientology ook inhaakt op
de meest voorkomende angsten in de hedendaagse samenleving - geweld, oorlogen,
nucleaire
dreiging,
milieuvervuiling,
enzovoorts. Anderzijds kan de levenskracht
die nodig is om de gestelde doelen te
bereiken in verband worden gebracht met
God, hetgeen de beweging spirituele legitimiteit verschaft. Bij de zondagsdiensten zegt
de geestelijke: “Het opgaan van de weg naar
voortbestaan is op zichzelf een opgaan naar
God.” We kunnen hierin een energetische
visie zien van het goddelijke element dat we
kennen van veel metafysische bewegingen.
Daarnaast vinden scientologen de kracht
van Scientology in de uitvoerbaarheid van
haar technieken. Scientology houdt in dat
degene die de ethische technieken en
gebruiken toepast onmiskenbaar een beter
leven zal krijgen, een groter gevoel van welbevinden en genezing, hetgeen duidt op succes. Wanneer in een incidenteel geval de
resultaten uitblijven, is dit geen reden om de
juistheid van de technieken in twijfel te
trekken. Een ogenschijnlijk falen moet voor
de betrokkene daarentegen een reden zijn
om op zoek te gaan naar zijn eigen weerstanden, zijn problemen binnen de samenleving of onjuiste toepassing van de technieken. Hij wordt hoe dan ook geacht vol te
houden omdat scientologen geloven dat
voor ieder probleem altijd een technische
oplossing is te vinden. Scientology werkt, als
de regels op de juiste manier worden opgevolgd. De standaardtechnieken kunnen worden
geraadpleegd in Scientology geschriften. De

toepassing van de technieken is strikt gestandaardiseerd; men hoeft alleen maar, zoals
dit bij de training is geleerd, de aanwijzingen
stap voor stap op te volgen om het gewenste
resultaat te bereiken. De overtuiging dat dit
werkt groeit naarmate de ervaring in het
omgaan met de technieken groter wordt.
Succes bewijst de legitimiteit van de technieken en derhalve eveneens de juistheid van
de toegepaste godsdienstige filosofie en de
daarbij behorende geestelijke voorstellingen.
Wij wilden weten of de rechtvaardiging van
Scientology, zoals we die vinden in de officiële
literatuur overeenkomt met die van de leden.
Voor dit doel ondervroegen we 15 scientologen. Wij vroegen hen waarom zij dachten dat
Scientology de ware leer verkondigt. De
ondervraagden waren tussen vijf en twintig
jaar lid van de beweging en allen hoog
opgeleid. Hun argumentatie kan in een aantal
categorieën worden onderverdeeld.

III.1. PRAGMATISCHE RECHTVAARDIGING
De ondervraagde scientologen waren
van mening dat hun geloof gerechtvaardigd
was, omdat het een tastbare verbetering in
hun leven had gebracht en soms de oorzaak
was van een totale verandering van hun levenssituatie. Zij zeggen dat hun gezondheid is
verbeterd en dat hun gezinssituatie harmonieuzer is geworden. Zij blijven lid van de
beweging omdat zij direct vanaf het begin
duidelijke resultaten konden vaststellen.
Voor de leden is Scientology een nuttige
godsdienst.
III.2.WAARSCHIJNLIJKHEDEN IN
HET GELOOF
Persoonlijk onderzoek naar de juistheid
van de principes van Scientology laat een
aantal aspecten “onbewezen”. Veel scientologen geven toe dat zij niet alle punten van
de leer van L. Ron Hubbard zelf hebben
onderzocht en dat een aantal zaken een
kwestie blijft van hypothetisch geloof. Het
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geloof in God staat meer ter discussie.
Sommigen hebben geen twijfel aan het
bestaan van een Opperwezen. Zij hebben het
over een innerlijke overtuiging die duidt op
het bestaan van God, waardoor zij in staat
waren hun verschil van opvatting met “de
God van de katholieken” uit hun kinderjaren
recht te trekken. Anderen voelden zich
aangesproken door het oproepen van hun
eerdere levens tijdens de auditing, waardoor
zij tot het inzicht kwamen een oneindig
wezen te zijn. Bijvoorbeeld: “In het begin was
ik me er niet van bewust, maar naarmate het
auditingproces vorderde realiseerde ik mij dat
er werkelijk een achtste dynamiek was, die
oneindig is en bestaat; eerst wist ik daar niets
over, maar nu weet ik dat het bestaat.”
Echter, de meesten van hen vinden dat het
bestaan van God (in hun eigen vocabulaire:
de achtste dynamiek) op dezelfde manier
moet worden bekrachtigd als in andere godsdiensten het geval is. Tegelijkertijd
beschouwen zij het bestaan van God als een
hypothetische mogelijkheid: bijvoorbeeld,
wanneer zij een deel van L. Ron Hubbards
leerstellingen hebben getoetst, zien zij geen
reden waarom de rest niet waar zou zijn.
Bijvoorbeeld: “Ik weet dat er een Schepper
aller dingen is, van het universum ... Ik geloof
dat er een Opperwezen bestaat, het is alleen
een kwestie van tijd. Bestaat Hij nog steeds?
Op het niveau waar ik mij nu bevind, beschik
ik niet over de middelen om dat te weten.
Het is deels geloof en deels weten, want wanneer je voor jezelf voor 70 procent de juistheid van iets hebt gecontroleerd dan ga je
ervan uit dat de rest ook wel waar zal zijn”,
aldus een 47-jarige die al twintig jaar scientoloog is. Weer anderen denken dat wanneer
scientologen die al hogere niveaus hebben
bereikt God hebben gevonden, Hij dan ook
moet bestaan. Ook geven zij toe dat zij nog
op zoek zijn, en dat de mogelijkheid bestaat
dat die zoektocht voor hen zal eindigen met
dezelfde ontdekking. Voor veel scientologen
blijft “de achtste dynamiek” een wereld die
persoonlijk moet worden onderzocht om
helemaal te kunnen worden geloofd. Tot dan

wachten zij af. Mogelijk bestaat God. Dit kan
worden uitgedrukt als “geloof in waarschijnlijkheid”.

III.3. BETREKKELIJKE WAARHEID
Wanneer persoonlijk onderzoek de belangrijkste plaats inneemt, hangt de waarheid
altijd af van het stadium dat de scientoloog
heeft bereikt in zijn proces van geestelijke
ontwikkeling. Deze samenhang wordt
duidelijk geïllustreerd door de twee vormen
van waarheid die door één van de
ondervraagden werden aangevoerd: de
waarheid die tijd en woorden te boven gaat,
en de waarheid van “hier en nu”.

III.4. RELEVANTIE
Scientologen verklaren, dat hun geloof relevant is voor de werkelijkheid. Iemand gebruikte de woorden “in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid”, terwijl hij tegelijkertijd toegaf
dat hij die werkelijkheid zelf had geschapen en
dat die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Zo ervaarde bijvoorbeeld één van hen dat
de Scientology ethiek een voldoende maatstaf
was voor onderling begrip en omgang met
anderen. Een andere gelovige zei, dat zij een
bruikbare methode van sociale hervormingen
had gevonden. Voordat zij bij Scientology
betrokken raakte was zij een militant socialiste.
Zij was van mening dat zij in de technieken van
Scientology de middelen had gevonden die zij
nodig achtte om “de samenleving ingrijpend te
hervormen”.
III.5. DE ZIN VAN HET LEVEN
Leden beweren dat zij iets hebben gevonden dat hun leven inhoud geeft. Eén van hen
beschreef zichzelf als een zeeman die ronddobberde op de oceaan, onder een zwaarbewolkte
hemel en zonder kompas of oriëntatiepunten
en toen een kaart vond en alle navigatieinstrumenten die hij nodig had. Scientologen
zijn van mening dat zij de zin van het leven en
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de weg voorwaarts hebben ontdekt. Een
ander, die zijn studie in de medicijnen had
afgebroken, gaf toe dat hij niet had kunnen
inzien waarom hij al die moeite deed omdat
het comfortabele leven in de middenklasse
waarin hij zou terechtkomen niet leek te stroken met wat naar zijn gevoel de zin van het
leven was. Die had hij naar zijn zeggen gevonden in Scientology.

de wetenschap dan voorheen.

III.7. HET BELANG VAN DE
SCIENTOLOGY TECHNOLOGIE

III.6. VERWIJZINGEN NAAR DE
WETENSCHAP
Tijdens onze gesprekken kwamen we
geen verwijzingen tegen naar erkende
wetenschappen, om te dienen als bewijs voor
de leer of de technieken van de scientologen. Dit staat in directe tegenstelling tot:
a. De deskundigheid die leiderschap
vereist en die hierboven is omschreven.
b. De verklaring van L. Ron Hubbard,
waarin hij zegt: “Ik zal het feit onder ogen
moeten zien dat we op het punt gekomen zijn
waar wetenschap en godsdienst elkaar ontmoeten, en vanaf nu zullen we moeten
ophouden te doen alsof we uitsluitend materiële
doelen nastreven. Wij kunnen de menselijke
ziel niet behandelen als we daarvoor onze ogen
sluiten.” We kunnen uitgaan van de
veronderstelling dat:
a. aansluiting met de erkende wetenschappen een officieel uitgangspunt is dat
wordt beschouwd als een feit dat scientologen
niet hoeven te rechtvaardigen. Of,
b. de rechtvaardiging van dit geloof
meer een kwestie is van persoonlijke
ondervinding dan dat zij stoelt op een officieel standpunt.
c. de technologie van Scientology de
plaats inneemt van de wetenschap.
Wij moeten tevens opmerken, dat de
Scientology kerk sinds de tijd van haar
ontstaan is veranderd. Zij beschrijft zichzelf
als een specifieke godsdienstige beweging; de
rechtvaardiging die de Scientology kerk
tegenwoordig nastreeft gaat minder uit van
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Scientology wordt niet zozeer geloofd dan
wel beoefend. De uitdrukking “Scientology
doen” werd meer keren gebruikt. In een
eerdere reeks vraaggesprekken over de definitie van Scientology werd door de leden de
nadruk gelegd op de technieken. Bij de
gesprekken die naar aanleiding van dit onderzoek werden gehouden, richtte men zich meer
op de uitvoerbaarheid van de technieken.
Scientology blijkt een praktische godsdienst
te zijn.

III.8. VERWIJZING NAAR GODSDIENSTIGE GEBRUIKEN
De ondervraagde personen spraken
alleen over godsdienstige gebruiken om hun
eigen tekortkomingen onder de aandacht te
brengen. Niemand noemde de overeenkomst tussen boeddhisme en Scientology,
hoewel dit verband door L. Ron Hubbard
wordt bevestigd. Hij onderstreept de
overeenkomstige punten maar betreurt dat
het boeddhisme zo weinig invloed op de
wereld heeft. Deze weglating gaat samen met
de veronachtzaming van de wetenschap. De
gelovigen proberen niet hun geloof te
verdedigen door naar externe factoren te
wijzen. Wat zij voor zichzelf hebben bevestigd schijnt voldoende te zijn. Zij voelen zich
niet genoodzaakt hun geloof tegenover
anderen in theologische termen te verdedigen of zichzelf in een religieuze traditie te
plaatsen, ondanks het feit dat Hubbard
overeenkomsten heeft vastgesteld tussen
Scientology, het boeddhisme en diverse oude
filosofische godsdiensten. De manier waarop
sommige leden Scientology rechtvaardigen
wijkt in geringe mate af van de officiële documenten. De “wetenschap gebaseerd op zekerheid” is meer een “wetenschap gebaseerd
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op vaste zekerheden”, die alleen wordt
aangenomen wanneer zij door persoonlijke
ervaringen is bevestigd. Hieruit volgt dat
geloof is gebaseerd op waarschijnlijkheid en
gerelateerd is aan de positie die het lid heeft
bereikt op de spirituele schaal. Anderzijds
worden doctrinaire bevestigingen met
betrekking tot de technieken van de beweging algemeen aanvaard. We hebben hier niet
te maken met waarneembaar bewijs van de
waarheid dat leidt tot een gedragspatroon
dat we zien bij bekering tot godsdiensten die
de leer van de verlossing aanhangen. Bij deze
godsdiensten bidden de gelovigen omdat zij
de geloofsstructuur aanvaarden die tot bidden aanzet. De scientoloog stapelt de ene
overtuiging op de andere tot hij voldoende
bewijs voor de waarheid meent te hebben.
Een scientoloog vertelde mij dat hij er de
voorkeur aan gaf te spreken van “voortdurende bekering”. Hun geloof lijkt een
“fides efficax” (een geloof dat werkt) te zijn,
aangezien de gelovigen beweren dat zij in
Scientology een instrument hebben ontdekt
met behulp waarvan zij de samenleving kunnen begrijpen en zowel die samenleving als
de hele wereld kunnen veranderen.

leven wordt door L. Ron Hubbard en de scientologen ver doorgevoerd. Vaak wordt
Scientology terecht vergeleken met het
boeddhisme. Anderen hebben zich bediend
van de omschrijving “technologisch boeddhisme”. Weer anderen zagen een gelijkenis
met het methodisme, op grond van het systematische karakter van auditing (pastorale
zorg).
(2) Scientology maakt het de volgeling
mogelijk, aan kosmische, historische en persoonlijke gebeurtenissen een betekenis toe te
kennen en brengt de gelovige tot de overtuiging dat hij de sleutel naar zijn persoonlijke verlossing en die van de groep waartoe
hij behoort, in eigen hand heeft. Scientology
stelt het individu in de gelegenheid om “op
oorzaak” te zijn in het eigen leven, en niet
het product te zijn van externe oorzaken.
(3) L. Ron Hubbard is geen profeet die
beweerde door een openbaring een weg naar
de verlossing te hebben gevonden; hij
fungeerde als onderzoeker van de geest, die
stap voor stap deze weg uitzette: de weg naar
“succes”.
(4) Scientology berust op een persoonlijke, enigszins mystieke gewaarwording die
iemand in staat stelt in contact te komen
met zijn eigen spirituele aard. Scientology
impliceert een “godsdienstige vaardigheid”,
d.w.z. een grote mate van zelfbetrokkenheid
en is dus niet een godsdienst van massale
aanbidding.
(5) Scientology heeft het karakter van
een “godsdienst van deze wereld”, die doet
denken aan de Japanse Sokka Gakkai waar
eerlijk verworven zakelijk succes wordt
beschouwd als een teken van positieve spirituele evolutie. We kunnen ook een parallel
trekken tussen de ethiek van Scientology
en die van het traditionele protestantisme.
Bij laatstgenoemde richting getuigt succes
in aardse zaken van een staat van genade en
bij Scientology zijn het de uiterlijke
effecten van iemands werk op zijn persoonlijkheid, van een persoonlijke godsdienstige
en morele gedragscode die vooral
voortkomt uit psychologische bevrijding-

IV. CONCLUSIE
Scientology heeft de kenmerken van een
godsdienst. Ze kent een theologie, een reeks
gebruiken die het mogelijk maken het spirituele deel van ieder menselijk wezen te
beïnvloeden, een “zeer bureaucratische”
organisatiestructuur en godsdienstige rituelen. Diverse auteurs vóór ons, zelfs buitengewoon kritische, hebben geen twijfels geuit
aan haar religieuze aard: Michel de Certeau,
Roy Wallis, Bryan Wilson, Harriet
Whitehead, Lonnie D. Kliever, Frank K.
Flinn. Wij vinden de volgende kenmerken:
(1) Scientology kent technieken die
bedoeld zijn om een weg te banen naar de
vrijheid, naar het motto “een gezonde geest
in een gezond lichaam”. De rationalisering
en “instrumentalisering” van godsdienstig
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stechnieken die de persoonlijke spiritualiteit vrijmaken, en de toepassing van een
zeer concreet stelsel van gedragsregels.
(6) Scientology is geen sekte - het is niet
exclusief en de volgeling hoeft geen afstand
te nemen van zijn vroegere godsdienst,
hoewel de meeste leden alleen lid zijn van
Scientology.
(7) Het godsdienstig karakter van de
Scientology kerk is sinds het begin van de
jaren vijftig gehandhaafd, hetgeen blijkt uit
een door de Church of Scientology
International in 1994 ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan uitgegeven brochure. De
Church of Scientology International, die
haar hoofdkwartier heeft in Los Angeles,
wordt omschreven als de Moederkerk (zoals
de Christian Scientists die hebben in
Boston). Er wordt verwezen naar de
“parochianen” en de geestelijkheid, pastorale zorg en uit de kerk voortkomende liefdadigheid. Bovendien werd tijdens de
recente gesprekken die we met scientologen
hadden het godsdienstige aspect steeds meer
benadrukt. Door in toenemende mate het
accent te leggen op de religieuze kant, trekt
Scientology mensen aan die op zoek zijn
naar een godsdienst, terwijl in de beginperiode vooral mensen werden aangetrokken die
op zoek waren naar een oplossing voor hun
problemen. In de loop van de ontwikkeling
van Scientology werd Dianetics in toenemende mate in het geheel geïntegreerd.
(8) Scientology bevat ook utopische elementen: L. Ron Hubbard heeft het
“Clearing the planet” plan bedacht, een
utopisch idee dat gericht is op een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele
mensen gegund is succes te hebben en waar

het eerlijke mensen gegund is rechten te
hebben, en waar de mens vrij is om zich tot
hogere niveaus te verheffen, dat zijn de
doeleinden van Scientology. De wereld zou
beter moeten worden naarmate het aantal
scientologen toeneemt.
(9) Scientology is ontstaan binnen de
hedendaags maatschappij. Het ontleent
daaraan bepaalde elementen (een technologisch karakter, een weldoordachte methodische aanpak, het belang van communicatie,
welzijn, organisatorisch inzicht, persoonlijke
ervaring) die het heeft vermengd met oude
spiritualistische tradities. L. Ron Hubbard en
de scientologen breiden de toepassing van
het rationele instrumentarium uit door het
dienstbaar te maken aan een mystieke weg,
aan zelftransformatie en aan herschepping
van de wereld. Dat is waarschijnlijk de reden
waarom Scientology zo uniek lijkt te zijn
onder de godsdiensten.

Régis Dericquebourg
Over de auteur
Régis Dericquebourg is hoogleraar in de godsdienstsociologie aan de Universiteit van Lille III, Lille, Frankrijk.
Hij heeft een academische titel in psychologie van de uni-
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versiteit van Parijs en een doctoraat in de sociologie van de
Sorbonne.
Sinds 1972 heeft Dericquebourg zich gewijd aan de
studie van religieuze minderheden, waaronder de Jehovah’s
Getuigen.

A

P

P

E

N

D

I

X

V

I

J

Scientology
■

Een nieuwe
godsdienst
M. Darrol Bryant
Hoogleraar godsdienst- en cultuurwetenschappen
Renison College, Universiteit van Waterloo
Waterloo, Ontario, Canada

I. CURRICULUM
Als godsdienst- en cultuurwetenschapper heb ik mij sinds het midden van
de jaren zeventig beziggehouden met het
onderzoek naar nieuwe godsdienstige
bewegingen. Ik wilde inzicht krijgen in de
oorsprong, de geloofsbeleving en de rituelen van deze nieuwe bewegingen, alsmede
hun relatie met omringende samenleving
(Veel van deze godsdiensten zijn niet
“nieuw” in werkelijke zin, maar wel nieuw
voor de Amerikaanse samenleving.)
Daarnaast was ik geïnteresseerd in, en ook
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wel wat geamuseerd door de vaak aan hysterie grenzende reacties die de nieuwe godsdienstige bewegingen bij delen van het
publiek teweegbrachten. Ik heb uitgebreid
veldonderzoek verricht bij diverse nieuwe
godsdienstige gemeenschappen in Canada,
de Verenigde Staten en India.
Met de Scientology kerk kwam ik voor
het eerst in aanraking in het midden van de
jaren zeventig. In die tijd ontmoette ik
leden van de Scientology kerk in Toronto
en in Kitchener, Ontario. Aan het eind van
de jaren zeventig en in het begin van de

F

De
Scientology kerk
jaren tachtig was ik in de gelegenheid een
aantal bijeenkomsten bij te wonen waar de
onderliggende geloofsprincipes en de beoefening van Scientology door leden van de
Scientology
kerk
en
godsdienstwetenschappers werden besproken. Daar
kwam ik ook in contact met een aantal leden
van de Amerikaanse en de Britse afdelingen
van de kerk. Ik heb uitgebreide gesprekken
gevoerd met leden van de kerk, over hun
beleving van Scientology en de uitwerking
daarvan op hun leven. Tot op de dag van
vandaag heb ik in bescheiden mate nog
steeds contact met Canadese leden van de
kerk. Ik heb de Scientology Centers in
Kitchener en Toronto bezocht. Vanaf het
midden van de jaren zeventig heb ik een
groot aantal van de belangrijkste publicaties
van de Scientology kerk gelezen, waaronder
‘Dianetics: De nieuwe wetenschap over
geestelijke gezondheid’, ‘The Volunteer
Minister’s Handbook’, ‘What is Scientology?’
en ‘The Scientology Religion’. Daarnaast
heb ik publicaties van de kerk gelezen over
hedendaagse sociale thema’s, zoals drugsgebruik, geestelijke gezondheid en godsdienstvrijheid, alsmede voornamelijk door godsdienstsociologen geschreven wetenschappelijke artikelen en boeken over de
Scientology kerk.

religieuze bewegingen, waarna ik direct
inga op de hierboven gestelde vragen. Mijn
analyse en antwoorden op de vragen geef ik
uitsluitend in mijn hoedanigheid van
godsdienstwetenschapper en deze zijn niet
gebaseerd op enige deskundigheid op
juridisch of bestuurskundig gebied.

III. DE “NIEUWE RELIGIES” EN
DE GODSDIENSTWETENSCHAP
In de tweede helft van deze eeuw zien
we de opkomst van “nieuwe religies” in
zowel Amerika als Europa. In de media
werden ze vaak aangeduid als “sekten” en
we denken dan aan groeperingen als Hare
Krishna, de Verenigingskerk (beter bekend
als de “Moonies”), Transcendente
Meditatie en Scientology. Wanneer de
aandacht van de media zich op deze
“nieuwe godsdiensten” richtte, had dat in
de regel te maken met sensationele beweringen als zouden de leden van deze
nieuwe religies niet vrijwillig lid zijn, maar
dat ze zouden zijn “geprogrammeerd” of
“gehersenspoeld”. Deze beweringen waren
niet alleen aanleiding tot wetenschappelijk
onderzoek (bijvoorbeeld Eileen Barker,
The Making of a Moonie, Oxford, 1984),
maar leidden ook tot een aantal van overheidswege ingestelde onderzoeken (Hill
Report on “Mind-Development Groups,
Sects and Cults in Ontario”, 1980. Bij deze
op serieuze wetenschappelijke basis uitgevoerde, door de overheid ingestelde
onderzoeken kon voor zulke beschuldigingen geen grond worden gevonden, maar de
vooroordelen bestaan nog steeds.

II. DE OPDRACHT
Men heeft mij verzocht mijn mening
als godsdienstwetenschapper te geven over
de volgende twee vragen. 1. Is Scientology
een godsdienst? en 2. Zijn de Scientology
kerken plaatsen van aanbidding? Het is mij
duidelijk dat het antwoord op deze vragen
van belang is voor vragen die verband
houden met de fiscale vrijstelling van de
Scientology organisaties onder een aantal
rechtssystemen. In mijn benadering van
deze vragen geef ik enige achtergrond
informatie over het onderzoek naar nieuwe

Toen godsdienstwetenschappers zich in
de jaren zestig en zeventig gingen
bezighouden met het onderzoek naar de
“nieuwe godsdiensten” ontdekten zij een
aantal zaken die het waard zijn hier te worden genoemd. Deze onderzoeken werden in
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de jaren tachtig en negentig voortgezet,
waarbij ook andere delen van de wereld in
het onderzoek werden betrokken.

Sommige van deze uit zo’n synthese
ontsproten
bewegingen,
zoals
de
Verenigingskerk, vinden hun oorsprong in
het christendom maar bevatten daarnaast
elementen van de oorspronkelijke inheemse
of traditionele godsdiensten, alsmede
“nieuwe openbaringen”. Een soortgelijk
geval is het bahaigeloof, dat voortkomt uit
de islamitische tradities maar bovendien een
“nieuwe openbaring” behelst.

Veel van deze “nieuwe godsdiensten”
waren niet echt “nieuw”, maar wel nieuw voor
Noord-Amerika en Europa. De Hare Krishna
beweging, bijvoorbeeld, wordt vaak
beschouwd als een “nieuwe godsdienst/sekte”,
maar dat gaat in feite alleen op voor NoordAmerika en in Europa. Het is een gemeenschap met een lange traditie in India, die
voortkomt uit leven en werken van de 15eeeuwse hindoe-hervormer Caitanya. De
beweging heeft in India sindsdien onafgebroken bestaan, maar kwam pas naar NoordAmerika in de jaren zestig. Hetzelfde geldt
voor een aantal andere nieuwe godsdienstige
bewegingen dat hun oorsprong vindt in de
oosterse hindoeïstische, boeddhistische en
sikh-tradities.

Een aantal van de nieuwe godsdiensten
was in grote lijnen werkelijk “nieuw”, zoals
bijvoorbeeld Scientology en de “Prosperos”
(zie Robert Ellwood Jr., Religious And
Spiritual Groups in Modern America,
Englewood Cliffs, NJ: 1973). Toch zien we,
zelfs in deze laatste gevallen, dat het
volkomen nieuw zijn van de hand wordt
gewezen, zoals bijvoorbeeld wanneer L. Ron
Hubbard verklaart dat Scientology moet
worden beschouwd als “een rechtstreekse
uitbreiding van het werk van Gautama
Siddharta Boeddha” (Volunteer Minister’s
Handbook). Dus zelfs hier vinden we elementen van geloofsbeleving, uitoefening en
inspiratie, of rituelen, waarvan voorlopers of
parallellen te vinden zijn in oudere en/of
andere geloofsrichtingen.

Een gering aantal van de “nieuwe godsdiensten” is gebaseerd op de herontdekking
van vergeten of veronachtzaamde facetten
van oudere religieuze tradities, vaak
onderdeel van de mystieke en meditatieve
aspecten van de islam of het joodse en christelijke geloof. Zo ging het bij het eerste
“deprogrammeer”-geval in Canada om een
jonge vrouw, afgestudeerd aan de
Universiteit van Waterloo, die zich had
aangesloten bij een charismatische katholieke gemeenschap in Ontario.

Godsdiensthistorici wijzen erop dat
“nieuwe godsdienstige bewegingen” voortdurend aan het ontstaan zijn. In dat verband
verwijzen zij naar de 19e eeuw, toen in heel
Amerika “nieuwe godsdienstige bewegingen” als paddestoelen uit de grond schoten
of naar het Japan van de 20e eeuw, waar
vooral na de Tweede Wereldoorlog eenzelfde
verschijnsel kon worden geconstateerd. In
het Amerika van de 19e eeuw waren het in
de meeste gevallen weliswaar varianten op
het
Christendom,
maar
toch waren ze “nieuw”. (Mary Farrell
Bednarowski, New Religions and the
Theological Imagination in America,

Veel van de “nieuwe godsdiensten” zijn
ontstaan uit van oorsprong inheemse
Afrikaanse en Aziatische tradities die werden
geconfronteerd met de islamitische en christelijke zending en missie. Toen deze groeperingen hun geloof begonnen te propageren in
Noord-Amerika werd dit met de nodige achterdocht bekeken, aangezien veel van de
geloofsprincipes in de ogen van de oudere
kerkgenootschappen als “ketters” worden
beschouwd.
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Bloomington, IN: 1989.) Daar waren de
shakers en de quakers, de mormonen, de
oneidians en de New Harmonians, en nog
zo’n duizend anderen. Bij het aangehaalde
voorbeeld in Japan hadden de meeste
nieuwe geloofsrichtingen hun oorsprong in
het boeddhisme. De bekendste variant is
Sokka Gakkai. Deze eerder genoemde historici komen hierbij tot de volgende gevolgtrekkingen: (I) hoewel nieuwe stromingen
voortdurend ontstaan, zijn ze in de meeste
gevallen van zeer korte duur. Ze ontstaan
rond een charismatisch of profetisch persoon en raken vaak na twee tot drie jaar
weer in vergetelheid.

milieus wordt daaraan niet zoveel aandacht
geschonken. Nieuw aan de godsdienstige
bewegingen die hun oorsprong hebben in de
tweede helft van de twintigste eeuw is, dat zij
een heel ander sociaal milieu aanspreken: de
jongeren uit de midden- en bovenlagen van
de middenklasse (zie Bryan Wilson, The
Social Impact of New Religious Movements,
New York, 1981). Het is goed voorstelbaar
dat ouders uit de midden- en bovenlagen van
de maatschappij bezorgd raken wanneer zij
ontdekken dat hun 25-jarige zoon, die zijn
studie aan Harvard heeft voltooid, een volgeling is geworden van een Koreaanse messias, of dat hun dochter van 24, afgestudeerd
aan de Universiteit van Toronto, op de
luchthaven “Hare Krishna” staat te chanten.
Maar we weten uit de geschiedenis - de ouders van Thomas van Aquino hielden hun
zoon bijvoorbeeld een jaar lang opgesloten
toen hij wilde toetreden tot de dominicanen,
toen een nieuwe religieuze orde - dat zulke
reacties vaker voorkomen wanneer volwassen kinderen zich aansloten bij nieuwe of
ongebruikelijke godsdienstige stromingen.
De jonge volwassenen die zich aangesproken
voelden door de populaire nieuwe godsdiensten van de jaren zestig en zeventig waren
arm noch verwaarloosd. Zij waren afkomstig
uit de midden- en bovenlagen van de
maatschappij. Daarbij komt, dat deze bewegingen in de regel in omvang veel beperkter
waren dan door de media werd gesuggereerd.
Het aantal leden van veel van de nieuwe
godsdienstgemeenschappen in Canada liep
bijvoorbeeld in de honderden of duizenden,
in plaats van tien- of honderdduizenden
zoals vaak door tegenstanders van deze
nieuwere gemeenschappen werd gesuggereerd. Een klein aantal groeperingen in
Canada had echter meer aanhangers.
De “nieuwe godsdiensten” waren voor
godsdienstwetenschappers een verschijnsel
dat sommige gangbare opvattingen in een
nieuw licht stelde, maar voorzover mij bekend twijfelde geen enkele godsdienst-

En (II) de weinige die zich wisten te
handhaven ontwikkelden zich tot erkende
traditionele geloofsvormen. Zoals bijvoorbeeld de mormonen, Christian Science en
de zevendedagadventisten, die alle tijdens
en na hun ontstaan in de 19e eeuw op grote
weerstand stuitten maar nu als “erkende”
geloofsgemeenschappen worden beschouwd.
De bahaigemeenschap is hiervan een nietAmerikaans voorbeeld, evenals het Japanse
Sokka Gakkai met zijn boeddhistische wortels.
Een belangrijke ontdekking van de godsdienstsociologen was het feit, dat één van de
kenmerken waarin de vroegere godsdienstige
bewegingen zich onderscheiden van de latere te vinden was in het sociale milieu.
Typerend voor nieuwe geloofsrichtingen is,
dat ze meestal ontstaan binnen de minst
bevoorrechte sociale milieus. Dit verschijnsel manifesteert zich duidelijk aan iedereen
die verzeild raakt in de gettowijken van
Amerikaanse steden (of de favelas in LatijnsAmerika of de sloppenwijken rond de steden
in Afrika), of een bezoek brengt aan de
armen op het platteland: dat zijn de plaatsen
waar men onveranderlijk wordt geconfronteerd met een veelheid aan onbekende
religieuze groeperingen. Maar in die sociale
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wetenschapper eraan dat we te maken hadden met verschijnselen van religieuze aard.
De vraag of het nu ging om “goede” of
“slechte” godsdienst werd in uitgebreide
openbare discussies vaak breed uitgemeten,
maar godsdienstwetenschappers twijfelden
er geen moment aan dat het om godsdienst
ging (J. Gordon Melton, Encyclopedic
Handbook of Cults in America, New York,
1986 en The Encyclopedia of America
Religions, Detroit, 1989; waarin ook de
“nieuwe godsdiensten” worden behandeld).

noude godsdiensten waarvan dit “geloof in
een Opperwezen” geen deel uitmaakt. De
belangrijkste voorbeelden hiervan waren
het
boeddhisme,
vooral
de
Theravadaschool die een dergelijk geloof
expliciet afwijst, en het jaïnisme, dat hier
eveneens onvoorwaardelijk afwijzend
tegenover staat. Toch waren deze godsdiensten al meer dan 2000 jaar oud. Ook in de
confucianistische tradities is het transcendentale element van ondergeschikt belang
en wordt vooral de nadruk gelegd op goede
menselijke betrekkingen. En bij het hindoeïsme worden we geconfronteerd met een
veelheid van goden en godinnen en niet
slechts een “Opperwezen”. Daarnaast
namen de uitermate mystieke tradities van
de monotheïstische westerse geloofsvormen
vaak een kritisch standpunt over God als
“Opperwezen” vanuit de opvatting dat de
Werkelijkheid van God dergelijke opvattingen te boven gaat. Bijgevolg werd het
dan ook als een punt van wezenlijk belang
beschouwd tot een definitie of interpretatie
van het begrip godsdienst te komen die
recht deed aan de grote verscheidenheid
aan godsdienstige tradities die bij mensen
in de loop der geschiedenis kon worden
vastgesteld.

IV. IS SCIENTOLOGY EEN GODSDIENST?
Er moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de hedendaagse wetenschappelijke godsdienstwetenschap zoals
die is ontstaan in de 19e en 20e eeuw, en de
klassieke theologische studierichtingen.
Terwijl het doel van de theologie was de
uiteenzetting van het geloof van een
bepaalde gemeenschap (christelijk, joods,
islamitisch, hindoeïstisch, enzovoorts) meestal was dat het christelijk geloof in de
westerse samenleving - is de godsdienstwetenschap erop gericht alle religieuze verschijnselen op wetenschappelijke wijze te
analyseren en beschrijven. Eén van de
eerste opgaven waarvoor de hedendaagse
godsdienstwetenschap zich zag gesteld, was
dan ook het loskoppelen van het begrip
godsdienst van de typische kenmerken van
het christendom. Deze neiging om het
algemene begrip godsdienst te vereenzelvigen met vooral het christendom en
andere monotheïstische godsdiensten komt
nog steeds tot uiting in de standaardomschrijvingen van het begrip godsdienst
in woordenboeken. Deze definities geven
vaak aan dat het enige of hoofdkenmerk
van een godsdienst het “geloof in een
Opperwezen” is. Maar godsdienstwetenschappers kenden ook grote, eeuwe-

Tegelijkertijd werd erkend dat in de
godsdienstige tradities van de mensheid
tevens een dimensie aanwezig was die de
wereldse begrippen te boven gaat. Deze
dimensie of werkelijkheid werd echter op
zeer uiteenlopende wijzen aangeduid. Terwijl
christenen vooral het streven kenden naar
een “verbond met God” en moslems gericht
waren op “onderworpenheid aan Allah”, trachtten boeddhisten meer tot “innerlijk
inzicht” ofwel “satori” te komen, wilden hindoes de “eeuwige atman” of “het Zelf”
bereiken en streefden de jaïnisten naar het
cultiveren van een “gezonde geest”. De
uiteindelijke definitie die de hedendaagse
godsdienstwetenschap als maatstaf aanlegt,
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omvat dan ook enige erkenning van “het
hogere”, maar wel in een zodanig brede
opvatting dat de omschrijving tevens die
godsdiensten omvat die het begrip
“Opperwezen” niet kennen of nadrukkelijk
afwijzen op grond van een andere opvatting
van “het hoogste”. Terwijl iedere godsdienst
vertrouwd is met het begrip heilig, wil dat
niet zeggen dat daar ook een “Opperwezen”
onder wordt verstaan.

tegenkomen in godsdienstige groeperingen
en geloofsrichtingen, vaak neerkomt op
het uitoefenen van rituelen.

De hedendaagse godsdienstwetenschap
moest dan ook rekening houden met nog
een aspect van godsdienstig leven, namelijk
het rituele aspect. Riten en rituelen zijn
gestructureerde handelingen binnen de
godsdienstige gemeenschap die de relatie
met de ultieme dimensies van
Waar het westers proteshet leven vergemakkelijken.
De
“nieuwe
tantisme vooral de nadruk
In sommige Chinese geloofslegt op het geloof als de kern godsdiensten” waren richtingen werden riten
van de godsdienst, leggen
beschouwd als essentiële elevoor godsdienstandere richtingen, zowel
menten om de kosmische orde
wetenschappers een in stand te houden en deze
christelijke als niet-christelijke, het accent meer op de
bestonden uit een uitvoerige
verschijnsel dat
uitoefening. In het boedreeks
handelingen
die
sommige gangbare
dhisme, bijvoorbeeld, vormt
meerdere dagen kon duren. In
opvattingen in een
de beoefening de essentie: het
bepaalde godsdienstige tradiritueel van het Achtvoudige
nieuw licht plaatste, ties zijn rituelen minder belanPad, als de te volgen weg om maar voorzover mij grijk, zoals bijvoorbeeld bij de
het lijden te overwinnen. In
quakers, maar zelfs deze
het hindoeïsme zien we een bekend twijfelde geen beschouwen de “samenkomst
enkele godsdienstlange “weg naar het hoogste”,
in stilte” als een essentieel elewaarbij het hele leven bestaat wetenschapper eraan ment van hun gemeenschap.
uit oefening (rajyoga) of werk
Hoewel de omvang van de ritdat we te maken
(karmayoga). Maar de beoeuelen van geloofsrichting tot
hadden met
fening bestaat niet alleen uit
geloofsrichting zeer uiteenmeditatie, bezinning of hanloopt - en dat kan zelfs het
verschijnselen van
delingen maar ook bidden,
geval zijn binnen een
religieuze
aard.
ethisch
gedrag,
gezinsbepaalde geloofsrichting, zoals
betrekkingen en een groot
te zien is bij de rituele praal
aantal andere zaken. Bij alle
van het katholicisme en de
geloofsrichtingen, hoewel in verschillende
eenvoud onder de mennonieten - vormen
mate, gaat het erom het hele leven in te
rituelen een vast bestanddeel van het godskleden overeenkomstig de maatstaven van
dienstig leven van de mens.
de betreffende godsdienst, dus een voorDeze elementen van geloof, uitoefening
beeldig leven te leiden. Het praktiseren
en rituelen staan niet op zichzelf, maar
overeenkomstig de denkbeelden en de
komen samen in het leven van de godsdienethische richtlijnen van een bepaalde
stige gemeenschap en creëren aldaar de kengodsdienstige belevingswijze werd dan ook
merkende levenswijze of de cultuur van deze
gezien als een medebepalende factor voor
gemeenschap. Hindoes, bijvoorbeeld, delen
de definitie van het begrip godsdienst.
een samenstelsel van geloofselementen,
Daarbij komt dat praktiseren, zoals we dat
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gebruiken en riten die alle dienen om hun
manier van leven te vergemakkelijken; een
manier van leven die zowel aardse als bovennatuurlijke dimensies kent. De Latijnse oorsprong van het woord religie, religare,
betekent “samenbinden”, en hier zien we de
dubbele betekenis van dat “samenbinden”:
het “samenbinden” van “het menselijke en
het goddelijke” door middel van een godsdienst, en het “samenbinden” van mensen in
een godsdienstige gemeenschap.

is “ja, inderdaad”. We kunnen dit verduidelijken wanneer we, met bovenstaande
uiteenzetting als uitgangspunt, Scientology
aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Vinden we in de Scientology kerk een
aantal geloofsregels die betrekking hebben
op de betekenis en de uiteindelijke afloop
van het menselijk leven? Zelfs een slechts
summiere bekendheid met de Scientology
gemeenschap en haar geschriften kan
alleen leiden tot een bevestigend antwoord.

In het licht van deze overwegingen
definieert de hedendaagse godsdienstwetenschap het begrip godsdienst als een
gemeenschap van mannen en vrouwen die
met elkaar zijn verbonden door een geloofssysteem, gebruiken, gedrag en rituelen met als
doel om met behulp van deze belevingswijze,
de menselijke en sacrale/ goddelijke levensvorm met elkaar in contact te brengen. Het
is hierbij echter van belang dat aan ieder
aspect van deze definitie van godsdienst gemeenschap, geloof, gebruiken, gedrag, rituelen, belevingswijze en goddelijkheid - uitleg
wordt gegeven (a) vanuit de specifieke terminologie binnen een bepaalde geloofsrichting
en (b) waarbij sommige elementen meer
nadruk krijgen dan andere. Zo kan, bijvoorbeeld, in de orthodoxe joodse leer het aspect
“gemeenschap” zwaarder worden benadrukt
dan bij het taoïsme of zelfs bij andere joodse
geloofsrichtingen. Evenzo kan het goddelijke
aspect, zoals in de joodse leer, worden uitgelegd
als bovenzintuiglijke werkelijkheid, of, zoals in
veel hindoeïstische richtingen, als een innerlijk maar nog niet gerealiseerd Zelf. Verschillen
als deze doen geen afbreuk aan de definitie van
godsdienst maar weerspiegelen de veelheid
van godsdienstige verschijningsvormen die
een hedendaagse wetenschappelijke definitie
moet omvatten.

Volgens de eigen geschriften is
Scientology een “toegepaste godsdienstige
levensbeschouwing en technologie die een
oplossing heeft voor de problemen van geest,
leven en denken”. Deze “problemen van
geest, leven en denken” zijn niet van permanente aard, maar kunnen volgens
Scientology overwonnen worden. Dat overwinnen van de “problemen van geest, leven
en denken” ligt volgens Scientology besloten
in bewustzijn en kennis. Bij dat bewustzijn
en die kennis staan de thetan en de acht
dynamieken centraal. Dit behoeft een korte
uitleg om enkele centrale aspecten van het
Scientology geloof te verduidelijken.
Volgens Scientology is ons mens-zijn
een samenstelsel van verschillende delen:
het lichaam, de geest, en de thetan. De
thetan bij Scientology komt overeen met
de ziel bij het christendom en de geest bij
het hindoeïsme. Een deel van het levensprobleem is dat de mensen het bewustzijn
van hun ware aard hebben verloren. Bij
Scientology wil dit zeggen, het bewustzijn
van zichzelf als thetans. Toch zijn het
bewustzijn en de kennis van zichzelf als
thetan van essentieel belang voor het welzijn en het voortbestaan. Mensen verwarren vaak hun diepste werkelijkheid met
het lichaam of de geest, of zien zichzelf als
uitsluitend lichaam en/of geest. Maar voor

Met het bovenstaande als maatstaf kunnen we dan de vraag stellen of Scientology
een godsdienst is of niet. Het korte antwoord
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Scientology is het van wezenlijk belang dat
de mensen hun spirituele aard herontdekken en herkennen, ofwel - in
Scientology termen - dat “men een thetan
is”. Als thetan is de mens “spiritueel,
onsterfelijk en in essentie onverwoestbaar”.

waaronder ook het gezin en het opvoeden
van kinderen wordt begrepen. De derde
dynamiek is “voortbestaan van de groep”,
dat het deel van het leven dat betrekking
heeft op gemeenschappen, vrienden, zakelijke ondernemingen, landen en rassen. De
vierde dynamiek is “de mensheid”, of de
“drang als mensheid voort te bestaan door
de mensheid”. De vijfde dynamiek is “levensvormen” of de “drang van alle levende
wezens” om voort te bestaan. De zesde
dynamiek is het “stoffelijk universum”. De
zevende dynamiek is de “geestelijke
dynamiek” of de drang “van het leven zelf
om voort te bestaan”. De achtste dynamiek
is “het verlangen te bestaan in
Oneindigheid”, of, wat anderen noemen
“een Opperwezen of Schepper”. “Met kennis van de dynamieken is iemand in staat
om ieder aspect van het leven te onderzoeken en begrijpen”. (What is
Scientology?, 1992). Het is gedurende het
leven of, in Scientology terminologie, tijdens het doorlopen van de acht
dynamieken, dat de religieuze reis en taak
zich ontvouwen.

Aangezien de bewustwording van
zichzelf als thetan wordt overschaduwd
door “engrammen” of zoek raakt in de verwarring van de thetan met lichaam en/of
geest, is één van de belangrijkste religieuze
taken de eigen spiritualiteit te herontdekken. Dat is van essentieel belang want
“de thetan is de bron van de hele schepping en is het leven zelf”. Deze bewustwording is de eerste stap in het beoefenen
van een godsdienst die er uiteindelijk toe
leidt dat wij - in Scientology terminologie
- “clear” worden. Wanneer mensen zich
volgens Scientology bewust worden van
hun ware aard en van de concentrische
cirkels van de werkelijkheid, kunnen zij zo geloven scientologen - vrij en creatief
beginnen de acht dynamieken van het
leven te doorlopen (zie What is
Scientology?, uitgave van 1992).

Vooral binnen de achtste dynamiek
wordt men geconfronteerd met de erkenning
van Scientology van “wat anderen noemen”
het Opperwezen of de Schepper. Maar
Scientology geeft de voorkeur aan het woord
“Oneindigheid” om het “allesomvattende”
aan te duiden. De terughoudendheid van
Scientology
met
betrekking
tot
“Oneindigheid” vindt zijn parallellen in
andere geloofsrichtingen. Voor het Laatste
Mysterie betracht iedere geloofsrichting
terughoudendheid, of zwijgt zelfs geheel.

De fundamentele boodschap van het
leven is, volgens Scientology, het
voortbestaan op de acht dynamieken. De
eerste dynamiek is het “zelf”, of de
dynamiek van het leven, het voortbestaan
als individu. Deze eerste dynamiek bestaat
binnen steeds groter wordende cirkels van
het bestaan, die reiken tot de achtste
dynamiek of de Oneindigheid. Aangezien
de afbakening van de acht dynamieken het
grondbeginsel is van Scientology, is het
zinvol elke dynamiek kort samen te vatten.
Zoals al is aangegeven beginnen de
dynamieken met het individuele bestaan
of “zelf” en de daarmee verbonden drang
tot voortbestaan, en gaan vervolgens over
in de tweede dynamiek, die in Scientology
“creativiteit” of “het maken van dingen
voor de toekomst” wordt genoemd,

De opvattingen over de thetan kennen
parallellen in andere geloofsrichtingen; hetzelfde geldt de acht dynamieken en de fundamenteel spirituele aard van dingen. De
religieuze zoektocht bij Scientology vertoont
meer overeenkomsten met oosterse
processen van verlichting en verwezenlijking dan met de westerse varianten van de
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religieuze zoektocht. Daar wordt meer de
nadruk gelegd op de Goddelijke wil.
Sommige wetenschappers opperen zelfs dat
we in Scientology te maken hebben met een
soort “technologisch boeddhisme” (F. Flinn
in J. Fichter (redactie) Alternatives to
American Mainline Churches, New York,
1983), terwijl anderen meer de overeenkomsten met oosterse methodes van de ontwikkeling van het denken benadrukken. Maar
het geloof in de acht dynamieken kan ook
worden gezien als een equivalent van de middeleeuwse versie van de reis van de ziel naar
God, die zijn hoogtepunt bereikt in de
vereenzelviging met het Laatste Mysterie:
God.

materie, energie, ruimte en tijd”.
Gekoppeld aan deze geloofsleer is een
religieuze praktijk. Dit aspect van
Scientology wordt in de eigen terminologie
vaak omschreven als “technologie”, ofwel de
methodes die worden aangewend om de
principes in de praktijk te brengen. Bij de
godsdienstuitoefening van Scientology staat
het verschijnsel auditing centraal. Dit wordt
door de scientologen beschouwd als een
sacrament. Het is een proces waarbij men
zich bewust wordt van de geestelijke barrières die verhinderen dat men zich bewust
wordt van zijn wezenlijke spirituele aard als
thetan en deze geaardheid op de juiste wijze
te gebruiken. Deze hindernissen worden
“engrammen” genoemd. Een religieus voorwerp, dat bekend is onder de naam “Emeter”, wordt bij het auditeren gebruikt om
parochianen of Scientology aanhangers te
helpen deze negatieve blokkades op de weg
naar clear te herkennen en te overwinnen
(L. Ron Hubbard, The Volunteer Minister’s
Handbook, Los Angeles, 1976). Het auditingproces vindt plaats tussen een godsdienstig deskundige - een auditor die voorganger
is of daarvoor in opleiding is bij de
Scientology kerk - en een persoon die het
auditingproces ondergaat, een preclear. Het
auditingproces, waarbij te werk wordt
gegaan volgens vastgestelde procedures en
vragen, is erop gericht de preclear zich
bewust te laten worden van wat hij of zij is,
en vaardigheden te laten ontwikkelen
teneinde efficiënter te leven. Scientologen
geloven dat dit gebruik iemand in staat stelt
de stap te doen van “een toestand van
geestelijke blindheid naar het sublieme
genot van spiritueel bestaan”.

Evenals een aantal andere geloofsrichtingen ziet Scientology de religieuze zoektocht voornamelijk in religieus-therapeutische
termen, dat wil zeggen dat de wijze waarop de
menselijke problematiek moet worden
aangepakt een proces is van verwezenlijking
van een verloren of verborgen menselijke spirituele kracht of levensdimensie. Bij het boeddhisme gaat het er in dit proces om vanuit een
onverlicht bewustzijn naar een staat van verlichting te komen, bij het christendom van
zondig naar gered, terwijl het bij Scientology
bestaat uit de weg van “preclear” naar “clear”
en hoger. Hierbij moet de staat van clear worden beschouwd als een bewustwording van
iemands spirituele aard en verwezenlijking van
geestelijke vrijheid, verlost te zijn van de last
van ervaringen uit het verleden en in staat een
rationeel en deugdzaam leven te leiden. Dat is
bij Scientology de aard van de religieuze zoektocht, het einddoel van het godsdienstig
streven. Deze zoektocht houdt echter niet op
bij de staat van clear, maar gaat verder naar
hogere niveaus van geestelijke bewustwording
en bekwaamheid op de hoogste of “Operating
Thetan” niveaus. Wie deze hoogste niveaus
heeft bereikt, is in staat zichzelf en zijn omgeving te reguleren, of is, zoals de Scientology leer
het stelt, “op oorzaak met leven, denken,

Gelijksoortige gebruiken zijn te vinden
in de geestelijke training van andere
geloofsrichtingen die eveneens de bewustwording van de spirituele aard nastreven.
Hoewel de technologie van de E-meter
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uniek is voor deze eeuw, is de
achterliggende gedachte dat niet. Het is te
vergelijken met de rol van de mandala’s in
sommige boeddhistische tradities, of met
meditatie met behulp van externe middelen in andere oosterse tradities.
Daarnaast zijn de scientologen ervan
overtuigd dat L. Ron Hubbard erin is geslaagd inzicht te krijgen in de aard van de
werkelijkheid en een praktisch uitvoerbare
techniek te bedenken om de ware aard van
de mensheid te herontdekken.
De geschriften van Hubbard gelden binnen de Scientology gemeenschap als
dogma’s, vergelijkbaar met de heilige
schriften van andere geloofsrichtingen: de
Veda’s bij het hindoeïsme, de Sutra’s bij het
boeddhisme, etc. Maar de inzichten van
Hubbard zijn, zo stellen de scientologen,
niet uitsluitend een kwestie van geloof
omdat ze kunnen worden bevestigd door
ervaringen die voortkomen uit het beoefenen van de godsdienstige weg die Hubbard
heeft uitgedacht.
De godsdienstuitoefening van de scientologen strekt verder dan deze gecentraliseerde godsdienstige technologie omdat,
naarmate iemand dichter in de buurt komt
van de staat van clear en daarboven, al diens
daden vrijer en dynamischer worden en
meer betekenis krijgen. Op hun weg naar
dat doel lezen de scientologen hun teksten,
beproeven hun geloof, functioneren in de
bredere samenleving, ontwikkelen hun
innerlijk leven, treden in het huwelijk en
proberen in alles wat zij doen en in hun
gedrag de idealen van hun geloof te verwezenlijken. In de Scientology literatuur is
een veelheid aan verwijzingen te vinden
naar “Gedragscodes” en andere ethische
richtlijnen die het leven van de scientologen moeten vormgeven.
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Godsdienst is niet alleen maar een verzameling geloofselementen, riten en gebruiken.
Het is ook een gemeenschap van mensen die
door deze geloofselementen, gebruiken en
riten worden verenigd. Dit aspect van godsdienstig leven vinden we ook bij Scientology. In
veel delen van de wereld komen scientologen
regelmatig bijeen als godsdienstige gemeenschap. Daar wordt gebeden, gelezen uit de
Scientology geschriften, geluisterd naar
opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard,
enzovoorts; het zijn handelingen met als doel
de toewijding aan het geloof te vergroten en de
kennis van dat geloof aan anderen over te
brengen. De gemeenschap bestaat uit diegenen die in Scientology antwoorden en technieken gevonden hebben die zich bezighouden
met de fundamentele levensvragen (Eileen
Barker & Richard Singelenberg Nieuwe
Religieuze Bewegingen, Een praktische inleiding,
Kok, Kampen, 1996)
Conclusie: Op grond van deze
beschouwing van Scientology, met oog op de
bestanddelen van de hedendaagse wetenschappelijke definitie van godsdienst, is
Scientology onmiskenbaar een godsdienst. Zij
heeft een eigen specifiek geloof in en beschrijving van een onzichtbare spirituele orde, zij
heeft eigen specifieke godsdienstige gebruiken
en rituelen en er is sprake van gezaghebbende
teksten en gemeenschapsvormende activiteiten.

V. IS SCIENTOLOGY EEN GEMEENSCHAP DIE AANBIDT?
Evenzeer als het noodzakelijk was, de moderne wetenschappelijke definitie van godsdienst zodanig bij te stellen dat deze ook godsdienstige gedragswijzen, gebruiken en geloofsrichtingen omvat die het kader van de westerse monotheïstische tradities te buiten gaan,
moest ook de hedendaagse wetenschappelijk
definitie van het begrip ‘aanbidding’ zodanig
worden herzien dat deze niet alleen van
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toepassing was op de westerse context, maar
tevens de gebruiken van oosterse religieuze en
spirituele tradities omvat.

wereldwijd en historisch perspectief gezien
gaat het hierbij om een veelheid aan handelingen en gedragswijzen.

Historisch en wereldwijd gezien wordt een
In de Scientology kerk vinden we een
godsdienstwetenschapper geconfronteerd met
groot aantal activiteiten die het karakter
een groot aantal uiteenlopende ‘aanbiddingshebben van aanbidding, handelingen die
verschijnselen’. In godsdienstige gebruiken van
erop zijn gericht om de vereniging met en het
schriftloze volkeren was de aanbidding vaak
zich richten op het Heilige te bevorderen.
gericht op het kosmische ritme
Deze kunnen worden aangetrofvan de natuur en de Schepper.
fen in het auditingproces (hierNagenoeg alles wat in de
boven omschreven) en in de
gemeenschap gebeurde - van
Auditing is het proces
Op grond van deze training.
jagen tot aanplanten, van
waarbij iemand de weg aflegt
beschouwing van
geboorte tot dood - werd
van “preclear” naar “clear” en
voorafgegaan door een ritueel of Scientology, met oog hoger; het is de wijze binnen
een vorm van aanbidding. In de
op de hedendaagse Scientology om het bewust worhistorisch-godsdienstige tradities
den van zichzelf als onsterfelijk
wetenschappelijke
van het westen stonden gebed
spiritueel wezen, de thetan te
en ritueel bij de aanbidding cendefinitie van
vergemakkelijken. Maar even
traal. Hierbij kwam de verering
belangrijk is de training. Door
godsdienst, is
op uiteenlopende wijze tot uitauditing wordt men vrij; door
Scientology
ing: van het vijfmaal per dag
training blijft men vrij en leert
aanroepen van Allah tot het in
onmiskenbaar een men “het doel te bereiken de
herinnering roepen van het verlevensomstandigheden te vergodsdienst.
bond met Jaweh op de heilige
beteren”.
dagen, en het consacreren van
het “Lichaam van Christus” tijZoals we al eerder hebben
dens de dagelijkse missen van
aangeduid, komen de vormen
het rooms-katholieke geloof. In de oosterse
van aanbidding binnen een bepaalde geloofstradities kan aanbidding bestaan uit stille
richting overeen met de beleving van wat
meditatie, een yogi in de eenzaamheid van het
heilig is en datgene waar het de mens uiteinHimalaya-gebergte, het herhaaldelijk scandelijk om gaat. Bij Scientology is het de trainderen van hemelwaarts gerichte jaïns voor de
ing die het mogelijk maakt dat men de acht
uitbeelding van een “tot wezenlijkheid
dynamieken doorloopt naar de achtste
gekomen ziel”, de ingewikkelde Shinto rituedynamiek, de Oneindigheid. Deze training is
len ten overstaan van de “kami” die aanwezig
niet willekeurig en bestaat evenmin alleen
zijn in elke waterdruppel en in ieder blad aan
maar uit het “leren” van Scientology. Het is
een boom, of de een week lang durende dieneigenlijk het doorlopen van een exact
sten van “zang en gebed” van de Tibetaanse
gedefinieerde volgorde - in eigen tempo en
boeddhisten die de idee van een god als
volgens een “aftekenblad” - om de essentiële
Schepper afwijzen. Aanbidding, als algemeen
kennis, alsmede de vaardigheid om die kennis
begrip, wordt door hedendaagse godsdienstin het leven van alledag toe te passen, te verwetenschappers gedefinieerd als een reeks
werven. Scientology biedt verschillende
religieuze handelingen die het contact met
trainingscursussen, van kennismakingshet onzichtbare Heilige vergemakkelijken. In
cursussen tot cursussen die “kennis verschaf-
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fen over de uiteindelijke mogelijkheden van
de thetan”.

handelingen van aanbidding.

Scientology kent zowel persoonlijke als
Meer bekende vormen van aanbidding
gemeenschappelijke handelingen van aanvinden we in de gemeenschappelijke rituelen
bidding. Maar bij Scientology staat, net als
die plaatsvinden wanneer scientologen
bij de oosterse bewustwordingstradities, de
bijeenkomen voor riten en ceremoniën. De
persoonlijke verrichting centraal. Dit proces
Scientology literatuur beschrijft riten en rituevan bewustwording of ontplooiing naar
len die belangrijke gebeurtenissen tijdens de
totale geestelijke vrijheid, is bij Scientology
levenscyclus markeren: geboorte, doop
gebaseerd op auditing en training. Het is te
(in Scientology “naamgeving”),
vergelijken met de “goeroehuwelijk, en dood. Deze riten en
volgeling” relatie in de oostrituelen verbinden die gebeurerse tradities. In deze relatie
Bij Scientology
tenissen met de “heilige diepten
zijn de belangrijkste hanstaat, net als bij
van het leven”, zoals de
delingen van aanbidding
de oosterse tradities innerlijke handelingen die, in
Scientology gemeenschap dat
noemt (Zie L. Ron Hubbard, The van bewustwording, het hindoeïsme, de ontwikScientology Religion, Londen, 1950,
keling bevorderen die moet
de persoonlijke
voor een beschrijving van een aanleiden tot verwezenlijking
verrichting
tal van deze riten en rituelen).
van de atman, de ziel, die
Deze levenscyclus-rituelen van centraal. Dit proces tevens het Ultieme is. Er kan
Scientology vinden hun tegen- van bewustwording een verbinding worden gelegd
hanger in vrijwel alle andere
tussen deze innerlijke hangeloofsrichtingen. Zulke rituelen of ontplooiing naar delingen en bepaalde uitertotale geestelijke
zijn bepalend voor de overtuiging
lijke handelingen, zoals yogadat het menselijk leven is verbonhoudingen of ademtechvrijheid, is bij
den met onzichtbare spirituele
nieken, of zelfs met sommige
Scientology
dimensies die moeten worden
andere innerlijke verrichtingebaseerd op
herkend en erkend teneinde het
gen zoals het oproepen van
menselijk leven de staat van
een visueel beeld. Deze innerauditing en
vervulling en volledigheid te doen
lijke geestelijke impulsen
training.
bereiken.
kunnen kortere of langere tijd
in beslag nemen en maken
Handelingen van eredienst
deel uit van de handelingen
kunnen zowel een persoonlijk als een gemeenvan aanbidding van de gelovige. Bij veel
schappelijk karakter hebben. Dit manifesteert
oosterse tradities kunnen de ascetische en
zich waarschijnlijk het meest in het gebed,
meditatieve vormen van training en
maar het is ook het geval bij meditatieve hangehoorzaamheid - die dienen om de
delingen en spirituele activiteiten. Of het nu
geestelijke bewustwording te vergroten - bij
gaat om een soefi die alleen zit te bidden of
een individueel persoon soms vele maanden
een wervelende gebedsdans uitvoert samen
of zelfs jaren in beslag nemen, of plaatsvinmet anderen, men is bezig met een handeling
den in verplichte eenzaamheid wanneer de
van eredienst. Of het nu een eenzame boedleermeester hiertoe opdracht heeft gegeven.
dhist is op een glooiende helling in diepe
Ook wanneer de uitoefening plaatsvindt in
meditatie verzonken of samen met anderen
eenzaamheid, is deze toch door gemeeneen sutra zingt, het gaat in beide gevallen om
schappelijke overtuiging, geloof en handelin-
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gen met het leven in de gemeenschap verbonden. Bij Scientology is dit de passende
context voor auditing en training, waarbij de
relatie tussen de godsdienstige raadsman en
de individuele nieuweling centraal staat.
Ook hier kan een vergelijking worden
gemaakt met de geestelijk leider in de christelijke katholieke tradities, de voorganger in
de protestantse tradities, de goeroe in de hindoeïstische tradities en de Lama in de
Tibetaans-boeddhistische tradities.

door

alle

geloofsrichtingen

worden

teruggevonden. De klassieke hindoe-yogi
betracht tegelijkertijd soberheid en leest
zijn veda’s. De devote moslem leest zijn
koran en houdt zich aan de ramadan. Deze
handelingen worden geacht elkaar te versterken bij het volgen van de geestelijke
weg.

In Scientology zijn deze innerlijke en
spirituele handelingen die horen bij de
auditing en training teneinde iemands
spirituele aard te doen ontplooien, ook
gekoppeld aan het groeiproces van godsdienstige kennis en vorming. In de context
van Scientology gaat het hierbij primair
om het bestuderen van de geschriften en
de geluidsopnames van de lezingen van L.
Ron Hubbard over Dianetics en
Scientology (maar ook om de cursussen die
hij heeft samengesteld en de films waarvoor hij het draaiboek heeft geschreven en
die hij heeft geregisseerd). Ook deze koppeling tussen geestelijke beoefening en
bestudering van de geschriften kan dwars

Conclusie: In het licht van deze
beschouwing over de gebruiken en handelingen bij Scientology kom ik tot de slotsom dat
tijdens Scientology bijeenkomsten sprake is
van aanbidding overeenkomstig de definities
van de hedendaagse godsdienstwetenschap.
De handelingen en verrichtingen van de scientologen tijdens hun bijeenkomsten voldoen aan de wetmatigheden en gebruiken die
in de godsdienstige levenswijzen van de mensheid voorkomen.
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Over de auteur
M. Darrol Bryant is hoogleraar godsdienst- en cultuurwetenshappen aan het Renison College van de
Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada. Hij heeft
daar ruim dertig jaren godsdienst onderwezen en was van
1987 tot 1993 decaan van de theologische faculteit.
Hij was ook gasthoogleraar aan de Universiteit van
Cambridge in Engeland; het Indian Institute of Islamic
Studied in New Dehli, India; het Dr. S. Radhakrishnan

Instituut voor filosofie aan de Universiteit van Madras in
India; de Hamard Universiteit van Nairobi in Kenya.
Hij is de schrijver van vier boeken op het gebied
van godsdienstwetenschap en is sinds lange tijd lid van de
Canadian Society for the Study of Religion, de American
Academy of Religion, de Canadian Theological Society
en de Royal Asiatic Society. Tevens is hij adviseur
geweest van vooraanstaande internationale en oecumenische overlegorganen, waaronder de Wereldraad van
Kerken.
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Scientology
■

en moderne
definities
van religie in de
sociale wetenschappen
Alejandro Frigerio, Ph.D.
Docent sociologie
Katholieke Universiteit van Argentinië
Buenos Aires, Argentinië
Sinds het midden van deze eeuw is er in de
westerse wereld een hernieuwde belangstelling
voor de verschillende uitdrukkingsvormen van
religieuze verschijnselen. Deze interesse vindt
haar oorsprong in:
• de opkomst en ontwikkeling van nieuwe
religies, vooral in de Verenigde Staten (zoals
Hare Krishna, de Scientology kerk en Divine
Light Mission);
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• de verspreiding van reeds gevestigde
godsdiensten naar nieuwe gebieden (zoals een
aantal oosterse religies naar Amerika en
Europa; de pinksterbeweging, de Kerk van
Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen
en Jehovah’s Getuigen van de Verenigde
Staten naar Zuid-Amerika en Europa; de santeria van Cuba naar de Verenigde Staten en
landen van Midden-Amerika; en de umbanda
van Brazilië naar Uruguay, Paraguay,
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Argentinië, Chili en, in mindere mate, naar
de Verenigde Staten en Europa);

Engelse term uit de culturele antropologie),
waarin wordt uitgegaan van wat de cultuur
zélf als religieus beschouwt - en niet
bijvoorbeeld de wetenschap.

• de “opleving” van de gevestigde religies
(zoals het charismatische element in evangelische groeperingen en het katholicisme,
de opkomst van spiritualistische katholieke
groeperingen enzovoorts.); en

Om te bepalen of een geheel van geloofspunten en gebruiken een religie is, moet
rekening worden gehouden met de verscheidenheid aan definities van het begrip
religie die tegenwoordig in de sociale
wetenschappen worden bestudeerd.
Aan de hand van de diverse definities
van religie die tegenwoordig in de sociale
wetenschappen worden gebruikt voor deze
term zullen we nu bepalen of Scientology
daaraan voldoet.

• de opkomst van een uiteenlopende en
niet-gecentraliseerde spirituele subcultuur
(aangeduid met de naam “New Age”).
De interesse in religieuze verscheidenheid heeft oude discussies in de sociale
wetenschappen nieuw leven ingeblazen,
hetgeen heeft geresulteerd in nauwkeuriger
definities van religieuze verschijnselen.
Verschillende groepen sociale wetenschappers hebben gekozen voor verschillende soorten definities, vaak naar gelang
van hun directe theoretische belangstelling.

I. SCIENTOLOGY EN DE SUBSTANTIEVE DEFINITIES VAN RELIGIE
De substantieve definities van religie
proberen religie te karakteriseren aan de
hand van de kenmerken die de religieuze
ervaringen hebben voor de beoefenaars
ervan. Vanuit dit oogpunt worden díe
ervaringen als religieus gedefinieerd, die
door individuen worden beschouwd als
buitengewoon, transcendent en duidelijk
verschillend van de alledaagse werkelijkheid zoals die meestal wordt ervaren. Wie
zulke ervaringen heeft, kan ze niet verklaren met de gewone begrippen en theorieën waarmee men gebeurtenissen in het
leven gewoonlijk definieert en verklaart. De
ervaringen onder deze omstandigheden
komen echter realistischer voor dan wat in
de alledaagse wereld wordt ervaren. De socioloog Peter Berger drukt het als volgt uit:

Deze verschillende soorten definities
omvatten:
• substantieve definities van religie, die
proberen de bewegingen te karakteriseren
“van binnen uit” of aan de hand van hun
intrinsieke betekenis
• vergelijkende definities van religie, die
het verschijnsel benaderen door het van
andere zingevingssystemen te onderscheiden;
• functionalistische definities van religie,
die het verschijnsel beschrijven in termen
van de gevolgen voor andere gebieden van
het sociale en persoonlijke leven;

“In de context van religieuze ervaringen
verliest de werkelijkheid van het dagelijkse
leven als hoogste waarheid, ingrijpend aan
aanzien. Zij verschijnt daarentegen als
voorbode van een andere werkelijkheid die
van een volstrekt andere aard is, maar toch
van uiterst groot belang voor het individu.

• analytische definities van religie, die de
bewegingen kenmerken aan de hand van de
verschillende aspecten die de religieuze verschijningsvormen omvatten; en
• ‘emic’ definities van religie, (een
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Door deze gewijzigde waarneming van de
werkelijkheid wordt al het wereldlijk handelen als volstrekt minder belangrijk
beschouwd, ja zelfs banaal - in de woorden
van het boek Prediker: “alles is ijdelheid”.

Scientology kerk verklaart:
De mens bestaat uit drie delen: het
lichaam, weinig meer dan een machine; het
verstand, opgesplitst in een analytisch en
een reactief deel, dat berekent en weinig
meer bevat dan een verzameling beeldplaatjes; en de thetan, het leven zelf, de geest die
het lichaam leven inblaast. [...] Het gaat
erom dat de thetan hoger staat dan het
lichaam en het verstand. [...] Wat zijn
echter zijn grenzen? Hoe hoog kan hij
uiteindelijk opklimmen?

Vanuit dit standpunt wordt religie
gedefinieerd als het rijk van het buitengewone, het heilige, “het andere”. Met andere
woorden, het bestrijkt het gebied van
activiteit en menselijk denken dat put uit
de ervaringen die het individu in aanraking
brengen met iets onverklaarbaars, wonderbaarlijks, mysterieus en groots dat niet kan
worden verklaard door de ratio en de theorieën waarmee men zich zich gewoonlijk
bedient om het leven te verklaren.
Religieuze instituties reguleren, definiëren
en verklaren religieuze ervaringen.

Uit de zoektocht naar het antwoord op
deze vragen ontstond Scientology, en de
deur naar de volledige verwezenlijking van
het spirituele potentieel opende zich.
Die toestand wordt “Operating Thetan”
genoemd... Hoewel de thetan geen massa,
beweging, golflengte of plaats in ruimte of
tijd bezit, is hij niettemin in staat om alles
te bereiken. De Operating Thetan of OT
kan dus worden gedefinieerd als een wezen
dat “willens en wetens op oorzaak is over
leven, gedachte, materie, energie, ruimte en
tijd”.

De vraag of Scientology aan de
bestaande definities van religie beantwoordt, komt overeen met de vraag of
Scientology zich bezighoudt met het verklaren van buitengewone ervaringen die het
individu in aanraking brengt met een wonderlijke en verrassende werkelijkheid van
een andere orde, en of Scientology die
ervaring ook reguleert of verklaart. Het
antwoord is mijns inziens bevestigend.

Het is dus niet voor niets dat
Scientology wordt omschreven als de verwezenlijking van de meest fundamentele
hoop van de mens op spirituele vrijheid door de verwijdering van de hindernissen
die zich in de loop der jaren hebben
opgestapeld en terug te keren naar onze oorspronkelijke toestand, met alle vermogens
die wij bezitten. (The Scientology Handbook}

Naast het oplossen van problemen en
het bereiken van dagelijkse doelstellingen,
belooft de weg van Scientology aan wie
zichzelf toelegt op het doorgronden van
haar praktijken, een geleidelijke groei naar
een blijvend geluk en nieuwe, voorheen
onmogelijk geachte bewustzijnstoestanden.
Het toppunt van deze bewustzijnstoestanden is een ervaring van totale vrijheid, waarin het individu in staat zou zijn
het stoffelijk universum van materie,
energie, ruimte en tijd te beheersen en een
volledige alwetendheid te bereiken. Het
bewustzijn van leven en dood en het
bewustzijn van het universum zouden derhalve volkomen duidelijk worden. De

Een publicatie van de kerk beschrijft de
resultaten die kunnen worden verkregen
door het bereiken van het ultieme niveau
van Operating Thetan als volgt:
“Deze waarheden zijn essentieel voor uw
voortbestaan als Operating Thetan en uw
vermogen om spiritueel volkomen vrij te
worden. Uw begrip van tijd, toekomst en
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verleden, zal voortdurend veranderen, en u
zult een onvergelijkbaar en nieuw niveau
van stabiliteit en bewustzijn ervaren dat u
in dit en volgende levens zult behouden.
(Source Magazine 99:21)

religies). Net als in andere religies worden
dergelijke ervaringen enerzijds gemotiveerd, gereguleerd en geïnterpreteerd door
doctrines, en anderzijds opgevat als bewijs
van de juistheid van de kosmische visie van
de groep. Scientology beantwoordt daarom
aan de substantieve definities van religie die
tegenwoordig in de sociale wetenschappen
worden gehanteerd.

Het onderscheid tussen deze ervaring
van vrijheid en alwetendheid enerzijds en
de gewone menselijke ervaringen anderzijds
is duidelijk. Bovendien zegt de doctrine van
Scientology dat wie de weg volgt die is uitgestippeld, de ervaring van “exteriorisatie”
kan bereiken; daarin verlaat de thetan
(geest) het lichaam en bestaat in een van
het vlees onafhankelijke vorm. Na de exteriorisatie kan de persoon zien zonder de
ogen van het lichaam, horen zonder oren en
voelen zonder handen, waardoor hij er zeker
van is dat hij zichzelf is (de thetan) en niet
zijn lichaam. Volgens Scientology maakt de
exteriorisatie van de thetan volkomen
duidelijk dat de ziel onsterfelijk is en begiftigd met vermogens die uitstijgen boven
wat men met alledaags denken zou kunnen
voorspellen:

II.. SCIENTOLOGY EN DE
VERGELIJKENDE DEFINITIES VAN
RELIGIE
Sommige auteurs hebben de definitie
van religie benaderd door religie te onderscheiden van andere zingevingssystemen
(waaronder denksystemen of theoretische
tradities worden verstaan die de werkelijkheid of de levenservaring duiden). De
sociologen Stark en Glock maken bijvoorbeeld een onderscheid tussen de “humanistische zienswijzen”, die het menselijk leven
zin proberen te geven, en religies, die daarentegen verkondigen dat zij wegen hebben
ontdekt of gebaand om de ware zin van het
leven te ontdekken. Het onderscheid tussen
de twee soorten systemen berust erin dat
men in het geval van de humanistische
zienswijzen het leven actief een zin wenst te
geven waarover men het gezamenlijk eens
kan worden en die uit vrije wil tot stand
komt; de religieuze zienswijze ervan uitgaat
dat het leven een zin heeft die voorafgaat
aan de zin die de individuele mens of sociale
groepering eraan wil geven en waarover
men overeenstemming kan bereiken. De
Canadese socioloog Reginald Bibby zegt
daarover:

“De thetan is in staat om het lichaam te
verlaten en onafhankelijk van het lichaam
te bestaan. Als hij geëxterioriseerd is, kan
de persoon zien zonder lichamelijke ogen,
horen zonder lichamelijke oren en voelen
zonder lichamelijke handen. Voorheen wist
de mens zeer weinig over deze ontkoppeling
van zijn geest en lichaam. Door de exteriorisatie die met Scientology bereikt kan worden, kan iemand de zekerheid verkrijgen
dat hij zichzelf is, en niet zijn lichaam.
(What is Scientology?, 1993)
Samengevat
bekleden
religieuze
ervaringen die buitengewoon en nietalledaags zijn, een centrale plaats in
Scientology, net zoals dat het geval is in de
vele religies die internationaal het
“religieuze gistingsproces” van de afgelopen
tientallen jaren hebben uitgemaakt (onder
meer de religies van oosterse origine, de
pinksterbeweging en de Afro-Amerikaanse

Religieuze zienswijzen houden de
mogelijkheid in dat ons bestaan een zin
heeft die voorafgaat aan de zin die wij het
als mens besluiten toe te kennen. In tegenstelling daarmee schuift de humanistische
zienswijze de zoektocht naar de zin van het
leven terzijde om zich bezig te houden met
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het geven van een zin aan het bestaan.
Anderzijds verkondigt Scientology uitVanuit dit oogpunt komt de vraag of
drukkelijk dat de opleiding in de doctrine
Scientology een religie is, neer op de vraag
een inzicht verschaft in de mens, zijn
of er sprake is van de formulering van een
mogelijkheden en de moeilijkheden waarzingevingssysteem dat waar en onaantastvoor hij zich geplaatst ziet, die veel verder
baar geacht wordt te zijn. Met betrekking
gaat dan wat in de mens- of sociale wetentot dit punt valt op te merken dat de mens
schappen wordt onderwezen. Met de kennis
door
Scientology
wordt
van de principes van
gedefinieerd als een spiritueel
Scientology zou iemand in
wezen. Scientology verkondigt
Volgens Scientology staat zijn om te begrijpen
dat de mens niet een geest
waarom bijvoorbeeld sommige
bestaat
de
mens
uit
heeft, maar dat het individu in
mensen succes hebben en
een lichaam, een
wezen een geest is. Deze geest
anderen niet, waarom de ene
wordt “thetan” genoemd,
mens gelukkig is en de andere
geordende fysieke
afgeleid van de Griekse letter
niet en waarom sommige
substantie; een
theta. Scientology verkondigt
relaties standhouden en andere
verstand, dat
dat het individu bestaat als
uiteenvallen. Training in
spiritueel wezen. De artistieke
Scientology zou iemand die
bestaat uit
vermogens, de kracht van zijn
zich erop zou toeleggen, in
beeldplaatjes,
persoonlijkheid en zijn indivistaat stellen om het mysterie
verzamelingen van van het leven te achterhalen
duele karakter zijn alle manifestaties van de spirituele aard
en een absoluut inzicht te vergedachten,
van het individu. De thetan
in de onsterfelijke aard
conclusies, besluiten, werven
vormt de persoon zelf.
ervan. Door de leer van L.Ron
waarnemingen en Hubbard die door de kerk
Volgens
Scientology
wordt verspreid, kan het indiindrukken; en de
bestaat de mens uit een
vidu de ontwikkeling van al
thetan.
lichaam, een geordende fysieke
zijn bekwaamheden op de acht
substantie of bestanddelen; een
dynamieken bewerkstelligen.
verstand, dat bestaat uit beeldDeze dynamieken of gebieden
plaatjes, verzamelingen van gedachten,
waarop het menselijke handelen zich uitconclusies, besluiten, waarnemingen en
drukt, zijn:
indrukken; en de thetan. De thetan wordt
beschouwd als de schepper van dingen. Hij
1. het individu;
bezit ook zonder verstand en lichaam leven
2. familie en geslacht;
en levenskracht en gebruikt het verstand als
3. groepen;
een systeem om de interactie tussen zichzelf
4. de mensheid;
en het stoffelijk universum te beheersen.
5. alle levensvormen;
Scientologen beweren dat de mens een
6. het stoffelijk universum;
thetan is en dat de thetan de bron is van
7. spiritualiteit; en
alle schepping, daarnaast onsterfelijk is en
8. het oneindige of Opperwezen.
het leven zelf, met een potentieel onuitput(Scientology 0-8, The Book of Basics,
telijke creativiteit en, indien hij geen deel
1990: 25-26)
uitmaakt van het stoffelijk universum, ook
het potentiële vermogen om dit universum
De leer van de kerk heeft als doel het
van materie, energie, ruimte en tijd te
bewustzijnsniveau van het individu te verbeheersen.
hogen zodat hij alle dynamieken van zijn
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leven kan beheersen en beïnvloeden.

de natie, de staat of de etnische groep,
dezelfde functie van het creëren van solidariteitsbanden en gemeenschapsgevoel
kunnen vervullen.

Kortom, zoals de meeste religies beweert
Scientology het mysterie van het leven te
hebben blootgelegd. Scientology verkondigt geen willekeurig zingevingssysteem
maar beweert de ware zin te hebben ontdekt. Hierdoor onderscheidt zij zich van
humanistische zienswijzen: er wordt geen
voorstel gedaan voor een systeem van waarden en normen teneinde het menselijk
leven zinvol te maken. Integendeel,
Scientology beweert werkelijk te weten wat
de mens is en wat de zin van zijn leven is.

Tegenwoordig definieert een aantal
sociale wetenschappers religie in termen
van de gevolgen voor het persoonlijke
leven van het individu, in plaats van voor
het sociale leven. Zo omschrijft Bellah
religie als “een combinatie van vormen en
symbolische handelingen die een band
scheppen tussen het individu en de ultieme
grond van zijn bestaan”, terwijl Yinger het
definieert als “een systeem van geloofspunten en praktijken waarmee een groep
mensen de fundamentele problemen van
het leven onder ogen ziet”. Dergelijke fundamentele problemen kunnen zijn: het
waarnemen van onrecht, de ervaring van
lijden en het besef van een gebrek aan zin
en doel in het leven. Religies verkondigen
twee soorten antwoorden op deze
menselijke problemen. Aan de ene kant
kunnen ze verklaringen aanreiken door de
problemen een betekenis te geven, aan de
andere kant kunnen ze methodes en programma’s aanbieden om deze problemen
door daden te overwinnen.

Tegelijkertijd, en ondanks het gebruik
van een wetenschappelijk vocabulaire, kan
Scientology er duidelijk van worden onderscheiden, aangezien zij niet wenst te
beschrijven hoe dingen gebeuren, geen vragen formuleert en geen hypothese voorstelt
die kan worden tegengesproken en later
verfijnd. Scientology beweert echter de
ware oorzaken te hebben ontdekt en wenst
die kennis met iedereen te delen.

III.. SCIENTOLOGY EN DE FUNCTIONALISTISCHE DEFINITIES VAN
RELIGIE

De huidige functionalistische positie is
dus dat een religie een combinatie is van
geloofsopvattingen die fundamentele problemen kunnen duiden zoals onrechtvaardigheid, lijden en de zoektocht naar de
zin van het leven, en een combinatie van
praktijken waarmee de problemen onder
ogen kunnen worden gezien met de bedoeling ze te boven te komen. De vraag of
Scientology aan deze definitie van religie
beantwoordt, komt dus neer op de vraag of
Scientology een combinatie van praktijken
aanbiedt om deze fundamentele problemen
te boven te komen en een geloofssysteem
aanreikt om ze te duiden.

Een andere groep definities beschrijft
religie aan de hand van de gevolgen voor
andere levenssferen. De eerste functionalistische definities van religie ontstonden
uit het werk van de socioloog Emile
Durkheim en legden de nadruk op de
gevoelens van solidariteit die religieuze ceremonies oproepen en hun gevolgen voor de
sociale en maatschappelijke samenhang. De
kritiek die op deze definities is geleverd,
berust er enerzijds op dat er meer religies in
dezelfde samenleving kunnen voorkomen,
waardoor de bindmiddel-functie van religie
voor de gemeenschap als geheel in twijfel
kan worden getrokken, en anderzijds dat
andere, niet-religieuze symbolen en rituelen, die bijvoorbeeld verband houden met

In dit licht kan allereerst worden vastgesteld dat de centrale praktijk van
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Scientology, auditing, inderdaad wordt
voorgesteld als een manier om het lijden te
overwinnen. Scientology verklaart dat men
door actieve en vrijwillige deelname aan
auditing het vermogen kan verbeteren om
de problemen van het bestaan onder ogen
te zien, ze op te lossen en steeds hogere
niveaus van bewustzijn en spiritueel welzijn
te bereiken.

worden bereikt, twijfels en remmingen worden overwonnen en zelfverzekerdheid en
zelfvertrouwen verkregen; men voelt de
vreugde en ziet duidelijk in hoe geluk kan
worden bereikt. Kortom, Scientology presenteert zich als een methode om lijden te
overwinnen en de ongelijkheid tussen individuele vaardigheden op te heffen.
Een ander element dat in de huidige
functionalistische definities van religie vervat zit, is het duiden of verklaren van de
fundamentele problemen van het leven.
Door de redenen voor het menselijk lijden
te verklaren, verlichten de meeste religies
indirect de spanningen die het lijden
veroorzaakt. De volgelingen van deze religies ervaren de problemen van het leven
dan in mindere mate als zinloos, onrechtvaardig en onverklaarbaar doordat zij een
zin krijgen. De doctrinaire verklaringen
voor het lijden verlenen tegelijkertijd ook
een basis voor de rechtvaardiging van
religieuze praktijken die tot doel hebben dit
lijden te overwinnen: het formuleren van
oorzaken van levensproblemen kan worden
beschouwd als het beginpunt voor de
ontwikkeling van programma’s om ze te
overwinnen.

Scientology tracht het individu te verheffen tot een niveau waarop men in staat is
het eigen leven te ordenen en de problemen
op te lossen. Volgens Scientology wordt de
aandacht van het individu door de spanningen van het leven op de materiële wereld
gericht, waardoor het bewustzijn van
zichzelf als spiritueel wezen en van zijn
omgeving afneemt. Hierdoor zouden er
problemen kunnen ontstaan, zoals moeilijkheden in relaties met anderen, lijden,
ziekte en ontevredenheid. Het doel van
Scientology is om deze afname van het
bewustzijn te keren en het individu op te
wekken. Met dat doel reikt Scientology een
oplossing aan voor de fundamentele problemen van het leven door procedures aan te
reiken die het bewustzijn en de vrijheid van
het individu bevorderen en zijn achtenswaardigheid, kracht en fundamentele
bekwaamheden herstellen. Individuen die
bewuster en opmerkzamer zijn, zouden in
staat zijn tot een beter begrip en hun leven
beter in de hand kunnen houden. Door
auditing en training in Scientology zouden
mensen inzien dat het leven waardevol is en
dat zij een bevredigend leven kunnen leiden in harmonie met anderen.

In dit verband kan worden vastgesteld
dat Scientology eveneens antwoorden geeft
op het menselijk lijden door een verklaring
te verschaffen. De doctrine van Scientology
gaat uitgebreid in op de beschrijving van de
oorzaken van het lijden. Volgens de doctrine is het individu in wezen goed en
gelukkig, en liggen de oorzaken voor het lijden in het “reactieve verstand”, dat
duidelijk dient te worden onderscheiden
van het analytische verstand en dat bestaat
uit “engrammen”. In ‘De dynamische
krachten van het leven’ verklaart de
stichter, L. Ron Hubbard:

Scientology stelt dat mensen zich door
deze praktijk en training bevrijden van
oorzaken van lijden zoals irrationele angsten en psychosomatische ziekten; ze worden kalmer, evenwichtiger, energieker en
communicatiever en hun relaties met
anderen herstellen zich en worden nieuw
leven inblazen; persoonlijke doelstellingen

“De mens is geen reactief dier. Hij is in
staat tot zelfdeterminisme. Hij heeft
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wilskracht. Hij heeft gewoonlijk een groot
analytisch vermogen. Hij is alleen rationeel, gelukkig en geïntegreerd wanneer hij
zijn basispersoonlijkheid is. Iemand verkeert in de meest wenselijke toestand, als
hij volledig zelfgedetermineerd is. ...”
“Het reactieve verstand bestaat uit een
verzameling van ervaringen die zijn
opgedaan tijdens een niet-analytisch
moment dat pijn bevat en echt of ingebeeld
antagonisme tegen het voortbestaan van de
betrokkene. ... Wanneer verwonding of
ziekte het analytische verstand verdringt en
datgene teweegbrengt wat algemeen bekendstaat als ‘bewusteloosheid’, en wanneer
lichamelijke pijn en antagonisme tegen het
voortbestaan van het organisme aanwezig
zijn, krijgt iemand een engram. ... Door het
reactieve verstand van zijn pijnlijke inhoud
te ontdoen kan het analytische verstand de
gehele leiding over het organisme worden
gegeven. Zodra een mens of groep in het
bezit komt van dit vermogen, komt hij in
het bezit van zelfdeterminisme. Zolang ze
een reactief verstand bezitten, zullen onredelijkheden blijven bestaan.”
In Scientology is de mens dus in wezen
goed, gelukkig en in evenwicht, en ligt de
wortel van zijn ongeluk in engrammen. De
praktijk van het auditeren wordt
voorgesteld als het enige geschikte middel
om de engrammen van het individu te verwijderen en het in staat te stellen een
“clear” te worden, dat wil zeggen, hem te
doen terugkeren naar zijn staat van “oerindividu”. Beide termen betekenen het
“ongeaberreerde [Aberratie betekent in
Scientology ‘een afwijking van rationeel
denken of gedrag’ – noot vertaler] zelf,
volledig geïntegreerd en in een staat van de
hoogst mogelijke rationaliteit; een Clear is
iemand die door auditing het oer-individu
is geworden. [...] Het oer-individu reageert
op alle dynamieken en is in wezen “goed”.
[...] De goede eigenschappen van het oerindividu zijn ontelbaar, zijn intentionele
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slechte eigenschappen en destructieve
dramatiseringen onbestaand. Het oer-individu is behulpzaam, constructief en doelgericht en beantwoordt in hoge mate aan het
ideaal dat door de mensheid als ideaal wordt
erkend. Dit vormt een noodzakelijk
onderdeel van de praktische kennis van een
auditor, aangezien afwijkingen van deze toestand duiden op het bestaan van een aberratie en dergelijke afwijkingen onnatuurlijk
en opgelegd zijn en geen deel uitmaken van
de zelfbeschikking van het individu.
(Hubbard 1990)
Samengevat biedt Scientology een
antwoord op het menselijk lijden door het,
zoals de meeste religieuze tradities, te verklaren en uitgaande van deze verklaring een
methode te formuleren voor de oplossing
ervan. De verklaring voor het menselijk lijden berust op “engrammen”. Engrammen
worden beschreven als onbekende, sterke en
invloedrijke mentale beeldplaatjes met
massa en energie. De hoofdoplossing die
wordt voorgesteld om het lijden te overwinnen bestaat uit de praktijk van auditing
waardoor de plaats van de engrammen kan
worden vastgesteld en overwonnen kunnen
worden. Auditing wordt voorgesteld als een
manier om het lijden te overwinnen,
aangezien Scientology stelt dat het individu
erin zal slagen om door zijn actieve en vrijwillige deelname zijn vermogen te vergroten om de problemen van zijn bestaan
onder ogen te zien en op te lossen, en om
steeds hogere niveaus van bewustzijn en
geestelijk welzijn te bereiken.
Scientology biedt ook een antwoord op
de ervaring van onrechtvaardigheid wanneer die wordt opgevat als een ongelijke
verdeling van de menselijke vaardigheden
door te stellen dat het verlies daarvan ten
minste gedeeltelijk te wijten is aan vergrijpen en onverantwoord gedrag in het
verleden. Tegelijkertijd biedt Scientology
een oplossing voor dit verlies door zichzelf
aan te bieden als manier om deze bek-
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waamheden te herwinnen. Daarnaast geeft
Scientology een antwoord op de ervaring
van zinloosheid van het leven en de ervaring van de dood door te stellen dat de mens
een onsterfelijk spiritueel wezen is met
ervaringen die een leven overstijgen en te
bevestigen dat de dood een overgang is die
het individu passeert terwijl het toch bewust
blijft. De Scientology kerk zegt hierover:

IV. SCIENTOLOGY EN DE ANALYTISCHE DEFINITIES VAN RELIGIE
Een andere manier waarop religie tegenwoordig in de sociale wetenschappen wordt
gedefinieerd, is de analytische. Deze kenmerkt religie door de verschillende
manieren waarop zij zich manifesteert.
Vanuit dit oogpunt meent men dat er een
aanzienlijke overeenstemming is tussen alle
religies wat betreft de vormen waardoor de
religieuze mens zijn religiositeit uitdrukt,
zodat het mogelijk wordt die aspecten te
bepalen. Deze zijn:

“Het spreekt vanzelf dat ethiek een
onderwerp is dat door Scientology zeer ernstig wordt genomen. Wanneer de mens
opklimt over de Brug (De Brug naar totale
vrijheid, de weg van Scientology) en gaandeweg meer zichzelf wordt, wordt hij ook
ethischer, maar ziet hij dat tegelijkertijd als
een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid die zich tot ver voorbij zijn leven
uitstrekt. Immers, in tegenstelling tot de
materialist die gelooft dat de dood het einde
van leven, geweten en verantwoordelijkheid
betekent, ziet de scientoloog de dood als een
overgang waarlangs men zijn verleden meedraagt - een verleden waarvoor men rekenschap verschuldigd blijft. Hij weet ook dat
de vaardigheden die hij herwint, ten dele
verloren waren gegaan wegens vergrijpen en
onverantwoord gedrag. Daarom zijn
eerlijkheid, integriteit, vertrouwen en
bezorgdheid voor zijn medemens meer dan
woorden alleen. Ze zijn de beginselen waarnaar men moet leven. (The Scientology
Handbook, 1994: xxvi)

a) aanvaarding van de geloofspunten die
samen de doctrine van de groep vormen;
b) deelname aan rituelen en vereringshandelingen;
c) het ervaren van rechtstreeks contact
met de ultieme werkelijkheid;
d) verwerving van religieuze informatie
e) ervaring van veranderingen in of
resultaten voor het dagelijks leven als
gevolg van de andere aspecten van de
religiositeit.
Vanuit dit standpunt bekeken komt de
vraag of Scientology een religie is, neer op
de vraag of de Scientology kerk als instelling
van haar volgelingen verwacht dat zij
religieus zullen zijn, dat wil zeggen, dat zij
religiositeit moeten uitdrukken op de verschillende manieren die als universeel worden beschouwd.

Scientology beantwoordt dus aan het
begrip religie zoals dat tegenwoordig wordt
gedefinieerd vanuit een functionalistisch
standpunt. Zij vormt immers een geheel van
geloofsopvattingen waardoor een groep
mensen de fundamentele problemen van
het leven duidt, zoals onrechtvaardigheid,
het lijden en de zoektocht naar de zin van
het bestaan, alsmede een geheel van praktijken waarmee zij dergelijke problemen tracht op te lossen en te overwinnen.

IV.I. DELEN VAN EEN GELOOFSLEER
Er is beweerd, onder andere door de
auteurs Stark en Glock, dat religieuze
instellingen van hun volgelingen verwachten dat zij hun doctrinaire principes onderschrijven. In dit opzicht kan worden vastgesteld dat de Scientology kerk een samenhangend en duidelijk gestructureerd systeem
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verkondigt, zodat haar volgelingen de
gehele doctrine kunnen verwerven. De
praktijk van de Scientology kerk bestaat in
feite uit gelijke delen auditing en training.
De kerk houdt voor dat auditing het
mogelijk maakt om in te zien hoe iets
gebeurt, terwijl training duidelijk maakt
waarom.

deringen te vrijwaren.

IV.II. DEELNAME AAN RITUELEN
EN VERERINGSHANDELINGEN
Religies lijken ook van hun volgelingen
te verwachten dat zij hun religiositeit uitdrukken in de vorm van deelname aan rituelen en vereringshandelingen. In dit
opzicht kan allereerst worden vastgesteld
dat de Scientology kerk dezelfde rituelen
viert als andere religieuze instellingen, zoals
zondagsdiensten, huwelijken, begrafenissen
en naamgevingsceremonies voor pasgeboren kinderen.

Het materiaal dat in de trainingssessies
wordt gebruikt, bestaat uit boeken, publicaties, films en op geluidsband opgenomen
lezingen van de stichter van de kerk, die in
een vooraf vastgelegde volgorde worden
bestudeerd. De status van dit materiaal
komt overeen met die van de geschriften
van de traditionele religies; het materiaal
wordt niet geïnterpreteerd of uitgelegd.
Integendeel, er wordt nauwlettend op
toegezien dat de leerling het woord van de
stichter in zijn “zuivere vorm” te horen krijgt. Scientologen geloven dat Hubbard een
nauwkeurige en goed begaanbare weg heeft
gevonden naar spirituele verlossing: als na
het volgen van één van de procedures van
de stichter van Scientology de verwachte
resultaten uitblijven, wordt dat geweten aan
een verkeerd begrijpen of een slechte
toepassing. De mogelijkheid dat de oorspronkelijke versie van het woord van
Hubbard een fout zou bevatten, wordt niet
in overweging genomen.
Wie training leidt in Scientology wordt
“supervisor” genoemd en erkend als
deskundige op het gebied van de studietechniek en bekwaam om de hindernissen
waarvoor de leerlingen zich geplaatst kunnen zien, te ontdekken en op te lossen. Het
behoort ook tot de rol van de supervisor om
te zorgen dat de doctrine correct wordt
doorgegeven en dat er geen verschillende
versies of afwijkende interpretaties
ontstaan. De supervisor geeft geen lezingen
en verkondigt de leerlingen geen eigen versie van het onderwerp. Het is de supervisor
ten strengste verboden welke verbale interpretatie dan ook de leerlingen aan te bieden
teneinde de originele leer van enige veran-

Dit zijn echter niet de enige ritueel
gestructureerde activiteiten in Scientology.
Auditing, de centrale praktijk van
Scientology, is een rituele activiteit in de
zin die een antropoloog aan die term
toekent: een uiterst gestructureerde procedure die aan strenge regels beantwoordt en
uiterst nauwkeurig wordt herhaald.
Auditing wordt inderdaad uitgevoerd in een
reeks nauwkeurig vastgelegde stappen die
door de stichter van de religie zijn
ontwikkeld en zonder afwijkingen moeten
worden uitgevoerd. Voor de Scientology
kerk vereist auditing een precieze weg, een
exacte route om hogere bewustzijnstoestanden te bereiken. Auditing is een precieze
activiteit die nauwkeurig is gesystematiseerd en die exacte voorschriften volgt:
“Auditing
maakt
gebruik
van
“processen” - dat wil zeggen dat de auditor
nauwkeurige reeksen van vragen stelt of
precieze aanwijzingen geeft om iemand dingen over zichzelf te helpen ontdekken en
zijn situatie te helpen verbeteren. Er zijn
zeer veel verschillende auditingprocessen,
en elk proces vergroot het vermogen van
het individu om een deel van zijn bestaan
onder ogen te zien en daar greep op te krijgen. Wanneer het specifieke doel van een
bepaald proces is bereikt, wordt het proces
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in staat zal stellen om zich uiteindelijk van
hun eigen onsterfelijkheid bewust te worden, volledig vrij en alwetend te worden en
een rechtstreeks inzicht te verwerven in de
betekenis van leven, dood en het universum.

beëindigd en kan een volgend proces
gedaan worden om een ander deel van het
leven van die persoon te behandelen.
“Er zou natuurlijk een onbegrensd aantal vragen kunnen worden gesteld - die
iemand al dan niet zouden kunnen helpen.
De verdienste van Dianetics en Scientology
is dat L. Ron Hubbard precies die vragen en
aanwijzingen heeft gevonden die altijd tot
verbetering leiden. (What is Scientology?,
1993: 156)

De expliciete doelstelling van
Scientology is het bereiken van het volledige en algehele herstel van de aangeboren
vermogens van het individu als onsterfelijk
spiritueel wezen. Deze vermogens zouden
het individu met volledige kennis ‘op oorzaak’ kunnen maken over materie, energie,
ruimte, tijd, gedachte en leven. Met het
bereiken van deze toestand zou het individu
in staat zijn om het oneindige rechtstreeks
te begrijpen:

We kunnen dus vaststellen dat auditing
een nauwkeurig te volgen ritueel is en dat
de herhaalde deelname daaraan voor het
individu een voorwaarde is om als scientoloog te worden beschouwd.

“Op het niveau van Operating Thetan
hebben we te maken met de onsterfelijkheid van het individu zelf als spiritueel
wezen. Men benadert de thetan zelf in verhouding tot de eeuwigheid; niet tot de
eeuwigheid die achter hem ligt, maar tot de
eeuwigheid die voor hem ligt. (What is
Scientology?, 1993:222)

IV.III. RECHTSTREEKSE ERVARING
VAN DE ULTIEME WERKELIJKHEID
We hebben gesuggereerd dat de meeste
traditionele religies van hun aanhangers
verwachten dat zij op zeker moment een
min of meer rechtstreekse ervaring van de
ultieme werkelijkheid zullen bereiken. Deze
dimensie van religiositeit staat in verband
met de substantieve definities van religie,
waar we eerder op zijn ingegaan. Wij
hebben daarom vermeld dat ongewone of
niet-alledaagse religieuze ervaringen een
centrale plaats bekleden in Scientology.
Zoals bij andere religies, worden dergelijke
ervaringen aangemoedigd in overeenstemming met, en geïnterpreteerd volgens,
de doctrines van de religie en worden zij
ook beschouwd als bewijs voor de juistheid
van de kosmische visie van de groep.

We kunnen daarom opmerken dat de
Scientology kerk van haar aanhangers
verwacht dat zij door deelname aan haar
praktijken en training in haar doctrine een
geleidelijke verhoging van hun bewustzijn
bereiken, die uiteindelijk resulteert in een
rechtstreekse ervaring van de ultieme
werkelijkheid.

IV.IV. RELIGIEUZE KENNIS
Volgens de analytische definities van
religie verwachten religieuze instituties van
hun aanhangers dat zij toegang hebben tot
een minimum aan informatie over de fundamentele uitgangspunten van hun geloof,
rituelen, geschriften en tradities. In verband
met deze verwachting merken wij op dat de
praktijk van Scientology bestaat uit gelijke

Scientology biedt zich aan als een geleidelijke, duidelijk afgebakende en betrouwbare weg ter verhoging van het bewustzijn
en begeleidt individuen vanuit een toestand
van spirituele blindheid naar het geluk van
het spirituele bestaan. Ze belooft haar aanhangers dat zo’n verhoogd bewustzijn hen
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delen auditing en training. De toewijding
die van haar aanhangers wordt verwacht,
houdt in dat zij kennis vergaren over de
belangrijkste doctrines. Hieromtrent verklaart de kerk:

We hebben erop gewezen dat de meeste
religieuze instellingen verwachten dat hun
religieuze overtuigingen, de deelname aan
rituelen, de religieuze ervaringen en de
kennis van de voornaamste doctrines
gevolgen zullen hebben voor het dagelijkse
“Door auditing wordt men vrij. Deze
leven van hun aanhangers. Zoals we
vrijheid moet worden aangevuld door kenhebben besproken in onze uiteenzetting bij
nis over hoe men vrij kan blijven. De
de functionalistische definities van religie,
axioma’s van Scientology
stelt Scientology dat mensen
bevatten de anatomie van het
zich door de praktijk en trainreactieve verstand, alsmede de
ing bevrijden van irrationele
Scientology
biedt
discipline en praktische kenangsten en psychosomatische
zich aan als een
nis die nodig zijn om met de
ziekten, rustiger worden, een
wetten van het leven om te
toestand van meer evenwicht
geleidelijke,
gaan en ze te beheersen. De
en energie bereiken, beter
duidelijk
praktijk van Scientology
communiceren, hun relaties
afgebakende en
bestaat uit gelijke delen auditmet anderen herstellen en
ing en training in de principes
nieuw leven inblazen, perbetrouwbare weg
van Scientology, waaronder de
doelstellingen verter verhoging van soonlijke
technologie om ze toe te
wezenlijken, hun twijfels en
het bewustzijn en
passen. Het kennen van de
remmingen
afleggen,
mechanismen waardoor spir- begeleidt individuen zelfvertrouwen verwerven,
ituele vrijheid verloren kan vanuit een toestand vreugde voelen en duidelijk
gaan, is op zich al een vrijheid
inzien hoe geluk kan worden
van spirituele
waardoor men aan hun
bereikt.
invloed wordt onttrokken.
blindheid naar het
Auditing toont hoe iets is
Een andere verandering
geluk van het
gebeurd,
training
leert
die de Scientology kerk van
spirituele bestaan. haar aanhangers verwacht, is
waarom. (What is Scientology?
1993: 164)
dat zij anderen helpen om toeWe kunnen derhalve
standen te veranderen die zij
opmerken dat, zoals dat in de meeste
wensen te verbeteren, en daarom spoort zij
religieuze tradities het geval is, de
hen aan om auditor te worden:
Scientology kerk positief staat ten opzichte
van het doorgeven van de leer. Dezelfde
“De behoefte aan auditors is groot,
doctrine zorgt ervoor dat religieuze inforaangezien het duidelijk is dat individuen
matie wordt verworven via de symbolische
slechts één voor één gered kunnen worden.
beloning voor hen die haar aangrijpen: wie
Anders dan bij vele andere religies vindt
kennis van haar principes verwerft, kan de
deze verlossing in Scientology uiteindelijk
wetten van het leven beheersen en vrij zijn
plaats in de individuele relatie tussen audivan de gevaren die zijn spirituele vrijheid
tor en preclear. Vele scientologen trainen
bedreigen.
om auditor te worden en het staat iedereen,
die zijn medemens wenst te helpen, vrij om
dat ook te doen. Het is echter even belanIV.V. GEVOLGEN VOOR HET
grijk dat men een grotere vaardigheid kan
DAGELIJKS LEVEN
verwerven in de omgang met het leven dan
men ooit voor mogelijk had gehouden. Er
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bestaat geen waardevoller doel dan zijn
medemens te helpen en geen betere manier
om dat doel te bereiken dan door een auditor te worden. Auditors passen toe wat zij
geleerd hebben om anderen te helpen en
om overal waar zij een verbetering nodig
achten, verbeteringen te bewerkstelligen.
Zoals de kerk zelf zegt: “Dit is de missie van
een getraind scientoloog. In zijn begrip, zijn
mededogen en zijn vaardigheid berust de
droom van een betere wereld”.

DEFINITIES VAN RELIGIE
Het “emic” gezichtspunt in de
antropologie besteedt aandacht aan de classificatie van de ideeën van wie aan een
bepaalde cultuur deelneemt, in tegenstelling tot het “etic” gezichtspunt dat is
afgeleid van de conceptuele classificaties
van één van de theorieën van de sociale
wetenschappen.

We kunnen derhalve vaststellen dat de
Scientology kerk, zoals de meeste religieuze
instellingen, verwacht dat het delen van de
overtuigingen, de deelname aan rituelen, de
directe ervaring van de ultieme werkelijkheid en de kennis van de voornaamste
doctrines gevolgen zullen hebben voor het
dagelijkse leven van de aanhangers. Deze
gevolgen zijn onder meer dat men beter in
staat is zijn eigen leven te regelen en meer
vaardigheden, een betere instelling en meer
mogelijkheden krijgt om anderen te helpen.

Tot nu toe hebben we definities van
religie aangewend die van het theoretische
standpunt zijn uitgegaan - het ‘etic’ standpunt, dat wil zeggen vanuit de visie van
sociale wetenschappers die deelnemen aan
de huidige discussies over wat religie is en
wat de kenmerken daarvan zijn. In dit deel
zullen wij het “emic” standpunt nader
beschouwen, met andere woorden wat vinden de gelovigen er zèlf van?
De vraag of Scientology een religie is
volgens het “emic” standpunt, komt neer op
de vraag of scientologen vinden dat het een
religie is en of het als een religie wordt
beschouwd in die culturen waarin de
Scientology godsdienst is gevestigd. Al deze
landen vormen complexe maatschappijen
waar meer subgroepen zijn aan te treffen: de
scientologen zelf, de officiële instanties en
degenen die zich toeleggen op de studie van
religieuze onderwerpen, zijn enkele van de
groepen die zich in het openbaar hebben
uitgesproken over deze vraag.

Kortom, we kunnen vaststellen dat de
Scientology kerk verwacht dat haar aanhangers religieuze mensen zijn, in de zin die
de analytische definities van religie aan die
term toekennen. Scientology biedt inderdaad een structuur waardoor haar volgelingen in staat worden gesteld om in haar
voornaamste doctrines te delen, en er wordt
verwacht dat wie deelneemt, een rechtstreekse ervaring van de ultieme werkelijkheid ondergaat, informatie vergaart over
de principes van zijn geloof en gevolgen
ondervindt in zijn dagelijks leven. Daarom
is de Scientology kerk volgens de analytische definities van religie een religieuze
instelling, aangezien haar verwachtingen
met betrekking tot haar aanhangers
overeenstemmen met wat dergelijke
instellingen van religieuze individuen
verwachten.

In de eerste plaats kunnen we vaststellen dat scientologen zelf Scientology in
hun geschriften en openbare documenten
voorstellen als een religie (zie bijvoorbeeld
What is Scientology? 1993: 1, 7, 141, 147).
Door officiële instanties is Scientology
voor wettelijke en belastingdoeleinden een
religie bevonden in de landen waarin zij
actief is. De overheidsinstanties die uit-
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drukkelijk
hebben
verklaard
Scientology een religie is, zijn:

gerechtshof van Massachusetts (Verenigde
Staten), 1983; het openbaar ministerie van
Australië, 1973; het hooggerechtshof van
Australië, 1983; District Court van
Centraal-Californië (Verenigde Staten),
1984; Appeals Court van Vancouver
(Canada), 1984; het hof van beroep te
München (Duitsland), 1985; de rechtbank
van Padua (Italië), 1985; de rechtbank van
Bologna (Italië), 1986; het landsgerechtshof van Hamburg (Duitsland), 1988; de
rechtbank van Berlijn (Duitsland), 1988; de
rechtbank van Frankfurt (Duitsland), 1989;
de rechtbank van Hannover (Duitsland),
1990; de rechtbank van Milaan (Italië),
1991; de administratieve rechtbank van
Hamburg (Duitsland), 1992; het hooggerechtshof van Duitsland, 1992; de rechtbank van New York (Verenigde Staten),
1994; de fiscale rechtbank van Italië, 1994;
het districtsgerechtshof van Zürich
(Zwitserland), 1994; en het hooggerechtshof van Italië, 1995.

dat

Instellingen van de Overheid:
Het ministerie van Onderwijs en
Cultuur van Beieren, 1973; het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken 1974; Agence de Securité Sociale,
Angers, Frankrijk, 1985; de Amerikaanse
immigratie- en naturalisatiedienst, 1986;
het district Schöneberg van Berlijn,
Duitsland, 1989;

Belastinginstanties:
Zürich (Zwitserland), 1974; de belastingdienst van Florida (Verenigde Staten),
1974; de Australische belastingdienst,
1978; California Franchise Tax Board
(Verenigde Staten), 1981; Department of
Taxes and Customs, Canada, 1982; de
belastingdienst van Pau (Frankrijk), 1987;
de belastingdienst van Amsterdam, 1988;
de Utah Tax commission (Verenigde
Staten), 1988; de New York City Tax
Commission (Verenigde Staten), 1988; de
federale belastingdienst van Duitsland,
1990; de belastingdienst van Monza
(Italië), 1990; de belastingdienst van Lecce
(Italië), 1991; de Amerikaanse belastingdienst (IRS), 1993; California Employment
Development Department (Verenigde
Staten), 1994;

Tenslotte verwijzen studies die worden
uitgevoerd door sociale wetenschappers
gewoonlijk naar Scientology als een religie,
waarbij ze de beweging beschouwen als
behorend tot de groeiende groep nieuwe
religieuze bewegingen.
Eén van de eerste studies over
Scientology, een artikel van de hand van
Harriet Whitehead in het boek Religious
Movements in Contemporary America uit
1974 plaatst Scientology binnen de
“groeiende verzameling van religieuze
bewegingen die geheel buiten de joodschristelijke traditie staan”.

Juridische instanties:
Appeals Court van Washington D.C.
(Verenigde Staten), 1969; Court of the
District of Columbia, (Verenigde Staten),
1971; de rechtbank van St.Louis (Missouri,
Verenigde Staten), 1972; de rechtbank van
Perth (Australië), 1970; de rechtbank van
het district Stuttgart (Duitsland), 1976 en
1985; de rechtbank van München
(Duitsland), 1979 en 1989; het hof van
beroep van Parijs (Frankrijk), 1980;
Appeals Court van de staat Oregon
(Verenigde Staten), 1982; District Court of
the US, Washington, 1983; het hoog-

Op vergelijkbare wijze plaatst de monografie van Roy Wallis The Road to Total
Freedom: A Sociological Analysis of
Scientology (1977), die een analyse geeft
van de historische ontwikkeling en doctrinaire en organisatorische transformaties die
plaatsvonden tijdens de overgang van
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Dianetics naar Scientology, het onderwerp
misschien niet blijken te passen in de gesecvan studie duidelijk bij de nieuwe religieuze
ulariseerde wereld waarin zij werkzaam is en
bewegingen. Wallis beschouwt Scientology
waaraan de beweging het grootste deel van
als een religie die bijzonder goed is
de organisatiestructuur en therapeutische
aangepast aan de religieuze markt van de
bezigheden ontleent”.
tegenwoordige westerse maatschappij - zoals
Wilson jaren later zou stellen. De nadruk op
Scientology is één van de groepen die
de voordelen die de leden uit hun religieuze
worden besproken in een aantal van de
gebruiken in deze wereld zullen
belangrijkste boeken over de
halen, het gebruik van een
nieuwe religieuze bewegingen:
eigen taal en een bureaucratisNieuwe Religieuze Bewegingen,
We kunnen
che en rationeel opgebouwde
Een praktische Inleiding van
organisatie,
weerspiegelen
Eileen Barker en Richard
concluderen dat
hedendaagse westerse waarSingelenberg (1996), de
Scientology een
den, aangezien “de rationalEncyclopedia of American
religie is, gezien
isatie van het wereldse leven
Religions en het Encyclopedic
vanuit alle
de instituties waardoor verlossHandbook of Cults in America
ing wordt verkregen, rationeel
perspectieven die in van J.Gordon Melton (1992).
heeft gemaakt”.
Scientology wordt samen met
de huidige sociaal- andere nieuwe religieuze
wetenschappelijke
In zijn artikel “Scientology
groeperingen ook besproken in
as Technological Buddhism” in
discussie over deze Cult Controversies: Societal
het boek Alternatives to
Responses to the New Religious
definitie van de
American Mainline Churches
Movements van James Beckford
term aan bod
verklaart Frank Flinn dat
(1985); Cults, Converts and
Scientology de “interessantste komen en die wij in Charisma: The Sociology of
van de nieuwe religieuze
New Religious Movements van
dit werk hebben
bewegingen” is omdat er
Thomas Robbins (1991) en
besproken.
“zoveel gelijkenissen zijn met
L’Europa delle nuove religioni
het boeddhisme”.
van Massimo Introvigne en
Jean-François Mayer (1993).
Bryan Wilson verklaart in
een hoofdstuk van zijn boek The Social
Kortom, van een ervaringsoogpunt
Dimensions of Sectarianism dat Scientology
bekeken kunnen we vaststellen dat
een “geseculariseerde religie” is. Hij toont
Scientology als religie is beschouwd in de
daarna aan dat Scientology beantwoordt
culturele omgevingen waarin zij actief is,
aan een lijst van 20 punten die gewoonlijk
onder meer in de uitspraken van overheikenmerkend zijn voor religies, en sugdsinstanties, door leden van de kerk en door
gereert: “Scientology moet inderdaad worsociale wetenschappers die onderzoek naar
den beschouwd als religie, wegens de
nieuwe religieuze bewegingen hebben vermetafysische leer die wordt verkondigd
richt.
(niet omdat de organisatie als kerk wordt
beschreven), maar we kunnen spreken van
een religie die vele van de bekommernissen
VI. CONCLUSIES
van de moderne maatschappij weerspiegelt”. Hij beëindigt zijn analyse met de
Als resultaat van de analyse die wij hier
vraag: “Als men zou moeten aangeven wat
hebben uitgevoerd, kunnen we concluderen
een moderne religie is, zou Scientology
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dat Scientology een religie is, gezien vanuit
alle perspectieven die in de huidige sociaalwetenschappelijke discussie over deze definitie van de term aan bod komen en die wij
in dit werk hebben besproken.

Scientology beweert werkelijk te weten wat
de mens is en wat de zin van zijn leven is.
Tegelijkertijd, en ondanks het gebruik van
een
soortgelijk
vocabulaire,
kan
Scientology duidelijk van de wetenschappen worden onderscheiden, aangezien
Scientology niet wenst te beschrijven hoe
dingen gebeuren, geen vragen formuleert en
geen hypothesen voorstelt die kunnen worden tegengesproken en later verfijnd.
Scientology beweert echter de ware oorzaken te hebben ontdekt en biedt aan om die
kennis met iedereen te delen. Daarom
beantwoordt Scientology aan de vergelijkende definities van religie waarin een
onderscheid wordt gemaakt met humanistische zienswijzen.

Net als in de meeste religies die internationaal bepalend zijn geweest voor het
“religieuze gistingsproces” van de afgelopen
tientallen jaren (onder meer de religies van
oosterse origine, de pinksterbeweging en de
Afro-Amerikaanse religies), hebben
religieuze ervaringen die buitengewoon en
niet-alledaags zijn, een centrale plaats in
Scientology. Net als in andere religies worden dergelijke ervaringen enerzijds gemotiveerd, gereguleerd en geïnterpreteerd door
doctrines, en anderzijds opgevat als bewijs
van de juistheid van de kosmische visie die
er door de groep op na wordt gehouden.
Scientology voldoet daarom aan de substantieve definities van religie die tegenwoordig in de sociale wetenschappen worden
gehanteerd.
Scientology beantwoordt ook aan het
begrip religie zoals dat tegenwoordig wordt
gedefinieerd vanuit een functionalistisch
standpunt, aangezien het een geheel van
geloofsopvattingen is waardoor een groep
mensen de fundamentele problemen van
het leven kan duiden, zoals onrechtvaardigheid, het lijden en de zoektocht naar
de zin van het bestaan, alsmede een geheel
van praktijken waarmee zij dergelijke problemen onder ogen zien en oplossen.

Vanuit een “emic” standpunt bekeken,
stellen we tenslotte vast dat Scientology als
religie wordt beschouwd in de meeste culturele
omgevingen waarin de beweging actief is,
onder meer in de uitspraken van overheidsinstanties, leden van de kerk en sociale wetenschappers die onderzoek naar nieuwe religieuze
bewegingen hebben verricht.

Zoals de meeste religies beweert
Scientology het mysterie van het leven te
hebben blootgelegd. Scientology beweert
geen willekeurige betekenis voor het
menselijk leven te verkondigen, maar de
ware zin te hebben ontdekt. Hierdoor
onderscheidt de beweging zich van humanistische zienswijzen: er worden geen ethische normen en waarden opgelegd, noch
worden die voorgesteld om het menselijk
leven zinvol te maken. Integendeel,

In dit artikel hebben wij de overeenkomst
beschouwd tussen Scientology en de moderne
definities van religie die in het vakgebied der
sociale wetenschappen worden gehanteerd.
Scientology lijkt echter ook te beantwoorden
aan de definities van religie die zowel in de
antropologie als in de sociologie als “klassiek”
worden beschouwd. In de sociologie verkoos
Max Weber, die wordt beschouwd als de
“vader” van de godsdienstsociologie, de term
niet te definiëren. Hij maakte echter een

De Scientology kerk verwacht dat de
aanhangers religieuze mensen worden, in de
zin die de analytische definities van religie
aan die term toekennen. Scientology biedt
inderdaad een samenhangend systeem van
geloofswaarheden om de leden in staat te
stellen in de voornaamste doctrines te
delen.
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nauwkeurige indeling van de bekende religies
volgens een groot aantal criteria. Scientology
lijkt overeen te stemmen met een bepaald
soort van “verlossingsreligies” dat wordt
voorgesteld als een weg tot bevrijding van de
ziel van reïncarnatie of de cyclus van geboorte
en dood. Onder de verlossingsreligies zou
Scientology volgens de Weberiaanse criteria
worden ingedeeld bij die religies die:

verkregen, wordt hij geleidelijk bereikt. [...]
Sommige wonderen van het leven zijn pas
voor de allereerste keer ten volle aan het
licht gebracht op de OT-niveaus. Eén van
de belangrijkste van deze wonderen is de
kennis van onsterfelijkheid en vrijheid van
de cyclus van geboorte en dood. De weg is
waarachtig en duidelijk aangegeven. Het
volstaat om de voeten op de eerste sport van
de ladder te zetten om op te klimmen naar
clear en vandaar hogerop naar het niveau
van Operating Thetan. Door auditing kan
het individu de afstand overbruggen van
homo sapiens, met zijn drugs, pijn, problemen, zorgen en angsten, naar hogere toestanden en naar vrijheid als een spiritueel
wezen. Zulke toestanden kunnen alleen via
auditing worden bereikt. Ze bestaan echter,
liggen binnen ieders bereik en geven een
wezen zijn volledige natuurlijke vermogens
terug” (What is Scientology?, 1993:222223).

• gesticht werden door een profeet die
een doctrine opstelde die gericht was op het
mogelijk maken van de verlossing van de
mensheid ;
• gesystematiseerde rituelen hebben in
een uitgebreid geheel van wetten die slechts
via een speciale opleiding kunnen worden
geleerd;
• verklaren dat verlossing kan worden
bereikt door een religieuze inspanning die
gericht is op het vervolmaken van zichzelf;

In de antropologie wordt de definitie
van religie van sir Edward Tylor als de meest
klassieke beschouwd. Hij karakteriseerde
religie als “het geloof in geestelijke wezens”.
Met betrekking tot deze definitie is het centrale geloof van Scientology zoals reeds
eerder werd uiteengezet, dat de mens een
thetan is, een geestelijk wezen dus. Het
‘Scientology Handbook’ zegt hierover:

• een procedure hebben ontwikkeld om
heiliging van de persoonlijkheid te
bereiken; en
• verklaren dat de heiliging van de persoonlijkheid inhoudt dat bovenmenselijke
vermogens en de mogelijkheid om bovenmenselijke handelingen te verrichten worden bereikt.
De overeenkomst tussen Scientology en
dit soort verlossingsreligie (zoals bepaald
volgens de categorieën van Weber) wordt
duidelijk uitgedrukt in de volgende alinea
uit What is Scientology?

“U bent een thetan, een spiritueel
wezen. Niet uw ogen, niet uw verstand,
maar u zelf. U hèbt niet een thetan, iets dat
van uzelf verwijderd is, u bènt een thetan. U
kunt niet spreken over mijn thetan, maar
alleen over mij. Hoewel veel van wat
Scientology gelooft in de leer van vele
andere grote filosofische tradities kan worden teruggevonden, biedt Scientology iets
volkomen nieuws: een nauwkeurige weg
waarlangs iedereen de waarheid en eenvoud
van zijn spirituele zelf kan terugvinden.
(The Scientology Handbook, 1994: III)

“In tegenstelling tot hen die verkondigen dat de mens zich niet kan verbeteren en
dat een jaar of zeventig in een lichaam het
enige is dat men kan verwachten, bestaan er
hogere toestanden dan die van de sterfelijke
mens. De toestand van OT bestaat echt en
mensen bereiken die toestand ook. Zoals
elke winst die via Scientology kan worden
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Alejandro Frigerio

Over de auteur

pelijke tijdschriften in Argentinië, Brazilië en de

Alejandro Frigerio, docent in de sociologie aan

Verenigde Staten. Hij was redacteur van vier boeken

de universiteit van Argentinië en onderzoeker bij

over de wetenschappelijke studie van nieuwe

een onderzoeksinstelling, ontving een academische

religieuze bewegingen en de medeauteur van

graad in de sociologie van de Universiteit van

Gimenez, el Pastor: El fenómeno religioso de la déca-

Argentinië en een doctorstitel in de antropologie

da, een boek dat een analyse bevat van het werk van

van de Universiteit van Californië in Los Angeles in

de bekendste Argentijnse pinkstervoorganger.
Frigerio helpt regelmatig met de organisatie van

1989.
Op dit moment is hij redacteur van het tijschrift

conferenties over religieuze alternatieven in Latijns-

Sociedad y Religión en sinds 1982 heeft hij talloze

Amerika die jaarlijks worden bijgewoond door gods-

publicaties uitgebracht over religie in wetenschap-

dienstwetenschappers uit heel Latijns-Amerika.
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Een echte religie
Urbano Alonso Galan
Doctor in de filosofie en de theologie
Gregoriaanse Universiteit
Rome
kennis van het verschijnsel religie in het
algemeen en van de verscheidenheid aan
mogelijke vormen waarin dit verschijnsel
tot uiting kan komen, ten onrechte kan leiden tot een vijandige en onverdraagzame
opstelling.

I. INLEIDING
In Europa, en vooral in Duitsland, is er
de afgelopen jaren enige controverse rond
Scientology ontstaan waardoor er een misverstand lijkt te bestaan omtrent de werkelijke bedoelingen van deze religieuze
groepering.

Om deze reden heb ik besloten mijn
conclusies over de Scientology religie in dit
verslag te publiceren. Ik heb deze godsdienst
gedurende verscheidene jaren zowel in zijn
formele aspecten (geschriften, boeken en
filosofie) als in zijn meer alledaagse

Vanuit het gezichtspunt van iemand die
vertrouwd is met filosofie en religie is er
geen sprake van enige polemiek. Het is
echter goed te begrijpen dat het gebrek aan
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aspecten (ceremoniën, interne en externe
organisatie, religieuze gebruiken en
gemeenschapsactiviteiten) bestudeerd in
zowel Italië als in andere landen (Frankrijk
en Denemarken).

contact met “het heilige”.
Een verheven begrip van de
waardigheid van het individu, de kennis en
erkenning van iets dat “heilig” wordt
genoemd, zijn niet uitsluitend christelijk
maar behoren tot de essentie van alle religies. Het Tweede Vaticaans concilie heeft
dit in het document Dignitatis Humanae
over geloof en zuiverheid zelf erkend.

II. HET BEGRIP RELIGIE
De theologische traditie reikt ons
slechts weinig middelen aan om de objectieve kenmerken te onderzoeken die een
religie kenschetsen en haar onderscheiden
van andere geloofsvormen, ideologieën of
sociale groeperingen.

Er zijn andere religieuze verschijningsvormen, zoals het boeddhisme of het
jaïnisme, die ondanks het ontbreken van
een godsidee een vorm van respect voor en
verering van een “heilige goddelijkheid” in
acht nemen. Deze kenmerken zijn echter
veel algemener dan wat we kennen van de
christelijke, islamitische of joodse godheid.

Voor dat doel hebben we begrippen en
een moderne basis nodig waarmee we
een wetenschappelijk onderbouwde visie
kunnen geven over het verschijnsel religie,
zonder echter uit het oog te verliezen dat
het gaat om een individuele en intieme
ervaring van spiritualiteit die zich als dusdanig niet met sommige van de gebruikelijke argumenten van andere sociale
wetenschappen laat analyseren.

Als men vasthoudt aan een idee van
religie dat louter steunt op eigen ervaringen
en andere bijzonderheden, dan kan dat niet
anders worden bestempeld dan als een vorm
van religieus fundamentalisme die de meest
elementaire criteria van godsdienstvrijheid
met voeten treedt.

Deze benadering van verdraagzaamheid
en interreligieuze dialoog vormt een uitdaging en een absolute noodzaak in de huidige
samenleving, hetgeen door vooraanstaande
theologen als Leonard Boff en Hans Kung
wordt benadrukt.

Zoals Max Muller betoogde, “hij die
slechts één godsdienst kent, kent er geen”
Dit drukt deze opvatting volkomen
nauwkeurig uit. De socioloog Durkheim zelf
verklaart de sleutel tot dit fenomeen:
“...religie is een universeel verschijnsel dat
in alle bekende menselijke samenlevingen
voorkomt...”.

Net als het woord religie (dat is afgeleid
van het Latijnse re-ligare, verenigen of
herenigen) een gemeenschap van personen
aanduidt die door een geloof, een gebruik of
een vorm van verering zijn verenigd, kan
ook religie op zich worden beschouwd.
Deze gemeenschap moet vanzelfsprekend
verenigd zijn in een zoeken naar “het goddelijke” en gedefinieerd zijn door de manier
waarop zij de problemen van het menselijk
leven benadert. Daarom wordt in de historische analyse van religies veel aandacht
besteed aan de ervaring en het persoonlijke

Vanzelfsprekend is religie de zoektocht
van de menselijke geest om het “oneindige”
te kunnen begrijpen; het verlangen en de
inspanning van het wezen met betrekking
tot zijn gevoel van onbevredigd verlangen
naar oneindigheid. Religie is dus een
absolute noodzaak, niets minder dan een
wezenlijk onderdeel van het menselijke
bestaan. Het individu voelt die noodzaak
om te “communiceren met het oneindige”;
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het is de bron van wat de mens in leven
houdt, en waar de mens in velerlei opzicht
van afhankelijk is. Het sluitende bewijs
hiervoor ligt in antropologisch onderzoek
waarin bepaalde religieuze geloofsopvattingen, of het ontbreken daarvan, een
beslissende factor vormen waarmee onderzoekers sociale en individuele gedragsnormen van gemeenschappen verklaren.
Een goed begrip van een religie als
Scientology vereist de beoordeling van zeer
verscheiden aspecten ervan, waarvan er een
aantal zijn aangegeven door moderne
deskundigen op dit gebied (zie bijvoorbeeld
Bryan Wilson, The Social Dimensions of
Sectarianism, 1990) en Eileen Barker, New
Religious Movements: A Perspective to
Understand Society, 1990). Uit de vele
mogelijke benaderingswijzen heb ik geselecteerd wat een objectief en wetenschappelijk standpunt zou kunnen vormen over
het onderwerp. Ik heb mij hiervoor
gebaseerd op de volgende aspecten.
• Het filosofische en doctrinaire aspect.
Hieronder versta ik het geheel van geloofsopvattingen, geschriften en doctrines die
de drie fundamentele facetten van de
religieuze kennis bevatten, namelijk het
Opperwezen, de mens en het leven.
• Het rituele aspect. Dit omvat het
geheel van ceremoniën, riten en religieuze
gebruiken, toegepast op het verschijnsel
religie zoals dat door de scientologen wordt
ervaren.
• Het oecumenisch organisatorische
aspect. Dit is van groot belang aangezien
het de scheidingslijn vastlegt tussen religies
en geloofsopvattingen in wording en de
reeds volledig gevormde en geëvolueerde
godsdiensten.
• Het aspect van de zingeving of het
einddoel, de bepaling van de zin van het

leven en de uiteindelijke verwezenlijking
van het spirituele doel dat leidt naar het
doel dat Scientology haar volgelingen aanbiedt.

III. HET FILOSOFISCHE EN DOCTRINAIRE ASPECT
Scientology is gebaseerd op de werken
van L. Ron Hubbard. Scientologen erkennen de werken en het onderzoek van haar
stichter, filosoof en filantroop L. Ron
Hubbard, als de enige bron van de
geschriften van de religie.
Vanaf het begin met Dianetics (zie
Dianetics, de nieuwe wetenschap over mentale gezondheid) heeft de evolutie van
Scientology grote overeenkomsten vertoond met die van het merendeel der religies, waaronder het christendom, het
judaïsme, de islam en het boeddhisme. De
geschiedenis is er één van ontdekking of
systematische ‘openbaring’ van de ‘filosofische grondwaarheden’, die stap voor stap
worden opgebouwd en leiden tot de
opbouw van een volledig doctrinair systeem.
De stichter wil met Dianetics de mens
verlossen van het lijden dat veroorzaakt
wordt door zijn verstand.
Al een aantal jaren is Dianetics het middel waarmee de volgelingen van
Scientology de staat van clear bereiken.
Deze toestand, die door het boek zelf wordt
omschreven, betekent een belangrijke
vooruitgang in het verdwijnen van de toestand van ongewenst lijden en verheft de
mens tot een niveau waarop hij zijn eigen
spirituele zelf (thetan) beter kan ervaren.
Als we een grondige analyse maken van de
mystieke ervaringen, nirvana en de andere
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geestestoestanden die in de meeste religies
worden beschreven, dan blijkt dat zij naar
dezelfde geestestoestand op zoek zouden
kunnen zijn als de toestand die de scientologen als staat van clear nastreven.

dwaalsporen die de thetan verhinderen zich
als zichzelf te gedragen en hem daarentegen
een irrationeel gedrag opleggen, dat zowel
voor hemzelf als voor anderen schadelijk is
(auditing). (Zie What is Scientology?)

Later, toen Hubbard bij veel mensen de
uitwerking bestudeerde van het fenomeen
clear, ontdekte hij dat er een duidelijk
bewijs was voor het bestaan van een spiritueel wezen en bovendien dat de persoon
zelf een spiritueel wezen is, onsterfelijk en
met een enorm potentieel dat echter was
gesmoord door het lijden en de ervaringen
van de “onafgebroken spiraal” van leven,
dood van het lichaam, nieuw lichaam.

Naast een enorm aantal technische
werken, bestemd voor de geestelijken van
de Scientology kerk, bestaat er ook een uitgebreide lijst materialen en naslagwerken
voor wie deze religie wil bestuderen. De volgende boeken zijn van bijzonder belang en
beschrijven de grondwaarheden van
Scientology:
Scientology, de grondbeginselen
van het denken;
Scientology 0-8;
Scientology 8-8008;
Scientology: A History of Man;
Dianetics 55!;
Scientology: een nieuwe kijk op het
leven;
Science of Survival;
De dynamische krachten van
het leven;
The Scientology Handbook.

Hij ontwikkelde een spirituele technologie die leidt naar de “bevrijding” van
het wezen (thetan) uit deze spiraal en zijn
terugkeer naar volledig bewustzijn en spirituele vrijheid. Zo ontwikkelde hij de beginselen en praktijken van de geestelijke
begeleiding (auditing), die leiden naar de
hoogste staten van bewustzijn en zijn,
alsmede de zogenaamde OT-niveaus
(Operating Thetan, omdat de thetan niet
meer aan de noodzaak is onderworpen om
zich in een lichaam te bevinden, maar ook
buiten een lichaam werkzaam kan zijn).

De scientologen beschrijven hun religie
als “een toegepaste religieuze filosofie die de
persoon in staat stelt meer over zichzelf en
het leven te weten te komen” (Technical
Dictionary of Dianetics and Scientology).

Dit is allemaal uitgelegd in heldere stappen die zijn beschreven in de weg (De Brug)
naar de “Totale Vrijheid”. Er moet worden
gewezen op het belang van de nadruk die in
al deze geschriften wordt gelegd op de kennis van zowel het wezen zelf als het leven,
God en de verhouding van de mens tot de
verschillende universa waarin hij zich
beweegt (het materiële of stoffelijk universum en het spirituele of theta-universum).

L. Ron Hubbard onderscheidt in het
leven acht fundamentele uitingsvormen.
Elk van die vormen geeft een aanzet tot het
voortbestaan van de persoon waarbij diens
levenskracht zich richt op het doel van verbetering. Hij noemde deze vormen de ”acht
dynamieken” omdat zij de dynamische
aanzet tot leven vormen.
• De eerste dynamiek is de drang tot
voortbestaan van de persoon als zichzelf.

Uit dit geloof vloeien twee basisactiviteiten voort die scientologen op hun
weg naar spirituele verlossing verrichten: de
studie van de waarheden van het leven volgens de geschriften van Scientology (training) en de bevrijding van het lijden of de

• De tweede dynamiek is de drang tot
voortbestaan in seksuele zin: het paar, het
gezin en de opvoeding van kinderen.
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Ethiek en morele vragen nemen in de
doctrine van Scientology een uiterst belangrijke plaats in. Verschillende naslagwerken
verwijzen een ontelbaar aantal keren naar
deze begrippen en hele werken zijn louter
aan dit onderwerp gewijd, zoals bijvoorbeeld het reeds vermelde werk De weg naar
het geluk, The Code of Honour, The
Auditor’s Code en The Code of a
Scientologist (zie Handbook for Preclears).

• De derde dynamiek is de drang tot
voortbestaan van groepen of als groep,
onder meer die waarvan het individu deel
uitmaakt (vriendenkring, werk, vereniging,
natie, ras).
• De vierde dynamiek is de drang tot
voortbestaan van de mensheid of als mensheid.

Aangezien de persoon voor scientologen een spiritueel en onsterfelijk wezen is, is
zijn gedrag in elk van zijn verschillende levens van groot belang, niet alleen ter
bevordering van de dynamieken maar eveneens om een volledige spirituele verbetering te kunnen bereiken. “Wij zijn in deze
wereld om onze eigen redding te bewerkstelligen”, aldus L. Ron Hubbard in de videofilm Introduction to Scientology.

• De vijfde dynamiek is de drang tot
voortbestaan van levende soorten (dieren
en planten) of als levend wezen.
• De zesde dynamiek is de drang tot
voortbestaan van het stoffelijk universum of
als stoffelijk universum.
• De zevende dynamiek is de drang tot
voortbestaan van spirituele wezens of als
spiritueel wezen.

Scientologen zelf verklaren dat zij een
werkelijke verbetering en spirituele vrijheid
hebben ervaren door zowel studie (training)
als geestelijke begeleiding (auditing). Ze
beschrijven hun groei als een waarachtige
bevrijding van massa, conflicten, onwetendheid, ongewenst gedrag en ongewenste
gevoelens. Ze hebben het gevoel dat hun
capaciteiten zijn toegenomen, hun waarnemingsvermogen scherper is geworden, en
dat zij een hernieuwde kennis hebben
opgedaan van zichzelf, het leven en God.

• De achtste dynamiek is de drang tot
voortbestaan van het oneindige of als het
oneindige. Dit is de dynamiek van het
Opperwezen of God voor de scientologen.
Deze acht manifestaties van het leven
omvatten de gebieden waarin de persoon
spirituele vooruitgang moet boeken om er
geestelijk op vooruit te gaan; hij moet zijn
handelen richten op ethisch gedrag (gedrag
dat de dynamieken niet aantast).
Scientologen definiëren goed en kwaad
naargelang de dynamieken voor- of nadeel
ondervinden. Wat alle dynamieken
bevordert, is het absoluut goede; wat alle
dynamieken schade berokkent, het absoluut
kwade. Vanzelfsprekend zijn er gradaties
van goed en kwaad naarmate de
dynamieken meer of minder worden
bevorderd of ingeperkt, waarbij ervan wordt
uitgegaan dat alle dynamieken even belangrijk zijn. (Zie Inleiding tot de ethiek van
Scientology)

Het Credo van de Scientology kerk
definieert het geloofssysteem waardoor de
gelovigen met de ultieme zin van het leven
worden verenigd. Dit credo onderstreept
het belang van de menselijke waardigheid
en zijn onvervreemdbare en onaanvechtbare rechten. Het legt de natuurlijke
broederschap van alle mensen vast en
erkent de spirituele aard van het individu in
zijn streven naar oneindigheid waarbij hij
alleen aan God het “recht” toekent tot
handelen met betrekking tot de vrijheid en
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helpen met de oriëntatie op de nieuwe situatie waarin het zich bevindt.

wijsheid van de mens.
Het Credo geeft een welomlijnde zin
aan de gebruiken van auditing en training
als middel om de spirituele verlossing te
bereiken die de scientologen in hun Credo
voorstaan.

Al deze ceremoniën worden uitgevoerd
onder de toeziend oog van een gewijd
geestelijke of een kapelaan van de kerk,
terwijl de leden van de gemeenschap van
scientologen er regelmatig actief aan deelnemen.

IV. HET RITUELE OF MYSTIEKE
ASPECT

V. HET ORGANISATORISCHE
ASPECT

Een aantal van de praktijken dat in dit
deel wordt beschreven, is reeds vermeld in
het vorige hoofdstuk (training en auditing). Ik zal daarom de nadruk leggen op
wat kan worden omschreven als ceremoniën en rituelen.

Wereldwijd is de Scientology kerk
ingedeeld in verschillende kerken met verschillende namen, naar gelang van status
en grootte.

De ceremoniën en rituelen zijn verzameld in Background and Ceremonies of
the Founding Church of Scientology.
Hoewel Scientology volgens de stichter
behoort tot de traditie van de oosterse religies, de erfgenamen van het boeddhisme
en de veda’s, roepen de ceremoniën eerder
associaties op met de westerse religies. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor de zondagsdiensten en de huwelijksceremoniën.

Op het laagste niveau vinden we
groepen en missies van Scientology en
Dianetics. Dit zijn kleine gemeenschappen
van scientologen. Ze worden geleid door
één of meer gewijde geestelijken die de
basisfuncties van geestelijke begeleiding
en religieuze ceremoniën verzorgen en
bijeenkomen om de geschriften van
Scientology te bestuderen (op het laagste
niveau). Ze hebben niet de bevoegdheid
geestelijken te wijden of op te leiden en de
religieuze auditing op de OT-niveaus te
verzorgen.

Dankzij de traditie kent Scientology
echter verscheidene zeer persoonlijke
riten, die weliswaar doen denken aan de
joods-christelijke traditie maar volledig
consistent blijken te zijn met de geloofsleer
van Scientology. Ik denk hierbij met name
aan de naamgevingsceremonie en de
begrafenisdienst. In overeenstemming met
hun geloof in de onsterfelijkheid van de
thetan houden de scientologen deze ceremoniën om een naam te geven aan het
nieuwe lichaam van het wezen dat ter
wereld is gekomen, om dit wezen in zijn
nieuwe lichaam en familie te verwelkomen of afscheid te nemen van een
wezen dat zijn lichaam heeft verlaten om
een nieuw lichaam te vinden en het te

Op het volgende niveau treft men de
kerken van Scientology aan. Deze kunnen
geestelijken opleiden en inwijden en verzorgen de auditing tot op het niveau van
clear.
Het daaropvolgende niveau wordt
ingenomen door de gevorderde kerken of
”Advanced Organizations”. Deze leiden
geestelijken op van het hoogste niveau en
verzorgen de pastorale begeleiding van
sommige OT-niveaus.
De Flag Service Organization van de
Scientology kerk in Clearwater (Florida)
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staat op het hoogste niveau van alle
Advanced Organizations en leidt mensen
op tot de hoogste posities van de
geestelijkheid. Scientologen komen hiernaar toe om tot hoge OT-niveaus op te
klimmen.
Een speciale positie wordt bekleed door
de Scientology kerk op het schip
Freewinds. Dit schip opereert in het
Caribisch gebied en verzorgt diensten op
een specifiek OT-niveau dat in geen enkele
andere kerk kan worden ontvangen.
Zo goed als alle bekende religies kennen een dergelijke indeling van religieuze
diensten, in zoverre de verschillende opleidingen voor de clerus niet in alle centra,
maar slechts op de centrale plaatsen
(Rome, Tibet, Tel Aviv, Mekka) worden
aangeboden. Daar kunnen missionarissen,
monniken of priesters de hoogste wijding
ontvangen.
De Sea Organization, tenslotte, is vernoemd naar de oorspronkelijke bemanning
van de schepen die in de begindagen onder
het commando van de stichter stonden. Zij
heeft vijf hoofdvestigingen, in East
Grinstead (Engeland), Kopenhagen, Los
Angeles, Clearwater en Sydney (hoewel er
groepen van zendelingen en leden zijn in
veel van de landen waar Scientology aanwezig is). In deze hoofdvestigingen herkent
men beter dan waar ook de ware geest van
een gemeenschap die is toegewijd aan haar
evangelisatiewerk en pastorale arbeid.
Hoewel de geestelijken van Scientology
niet celibatair hoeven te zijn, zijn het functioneren en de toewijding van deze
gemeenschappen vergelijkbaar met die van
vele andere religies, ook met die van de
katholieke kerk. De leden van de Sea
Organization nemen uiterst strenge ethische gedragslijnen in acht, zoals zeer ethische en monogame geslachtsrelaties,

geheelonthouding van alle drugs en een
volledige toewijding aan de doelstellingen
van de religie.
Ten aanzien van deze religieuze
gemeenschap kan gesteld worden dat er
sprake is van een waarachtige gemeenschap van geestelijken en toegewijde aanhangers die woonachtig zijn in een
omgeving die volledig is gericht op de doelstellingen van de kerk en afstand heeft
gedaan van de wereldse beslommeringen
en verleidingen.
Vanzelfsprekend berusten de opleiding
van de geestelijken voor de hoogste
niveaus, de auditing op het hoogste OTniveau, de geestelijke ambten op de hoogste niveaus van de organisatie en de
verantwoordelijkheid over het ethische
gehalte van Scientology op internationaal
niveau uitsluitend bij de leden van de
religieuze orde van de Sea Organization,
die zich exclusief aan dit werk wijden.

VI. DE UITEINDELIJKE DOELSTELLING VAN SCIENTOLOGY
L. Ron Hubbard zelf drukte het doel
van Scientology als volgt uit: “Een
beschaving zonder krankzinnigheid, zonder
misdadigers en zonder oorlog, waar het
capabele mensen gegund is succes te
hebben en waar het eerlijke mensen
gegund is rechten te hebben, en waar de
mens vrij is om zich tot hogere niveaus te
verheffen”(zie What is Scientology?).
Als doelstelling voor het individu
streeft Scientology naar de verlossing van
de mens, zijn geestelijke bevrijding en het
overstijgen van de hindernissen die het
bestaan hem oplegt. Niemand kan echter
vrij zijn als de samenleving niet eveneens
vrij is. Scientologen zoeken hun vrijheid in
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de eerste plaats via een zoektocht naar verantwoordelijkheid; deze verantwoordelijkheid vereist dat wij ons leven en dat
van onze medemens verbeteren voordat we
hogere doelstellingen verwezenlijken.

gebeurtenissen waarbij hulp geboden is.
Deze vrijwilligers zijn perfect opgeleid om
steun en eerste hulp te verlenen terwijl de
medische hulpdiensten en medewerkers
van de civiele bescherming in actie treden.

Voor het bereiken van doelstellingen
van deze draagwijdte kan het pastorale werk
dat door de volgelingen wordt uitgevoerd,
niet volstaan. Daarom heeft de Church of
Scientology International verschillende
groepen en verenigingen in het leven
geroepen die met het oog op die doelstellingen sociale projecten uitvoeren. Eén
daarvan is ABLE (“Association for Better
Living and Education”), die verscheidene
hulpverleningsprogramma’s in de gemeenschap ondersteunt: Narconon is actief in de
preventie en ontwenning van drugsgebruik;
Criminon heeft programma’s in verscheidene landen om voormalig gedetineerden
op te leiden en misdadigers te rehabiliteren;
Applied Scholastics voert onderwijs- en
alfabetiseringsprogramma’s
uit
in
achtergestelde gebieden en buurten; en de
Way to Happiness Foundation baseert zich
op het boek De weg naar het geluk van L.
Ron Hubbard om campagnes voor kinderen
en tieners op touw te zetten waarmee zij
gedrag kunnen leren dat nuttig is voor de
gemeenschap, zoals milieu- en studieprogramma’s, programma’s voor maatschappelijke hulpverlening enz.

VII. IS SCIENTOLOGY EEN
RELIGIE?
Vanuit mijn standpunt als theoloog en
filosoof en op basis van mijn studie van de
Scientology religie in de praktijk en haar
geschriften, kan ik ten stelligste bevestigen
dat Scientology in de volste zin van het
woord een religie is.
Wanneer men de geloofsopvattingen en
praktijken van de Scientology religie aan
een onderzoek onderwerpt, ontdekt men
een gemeenschap van personen die zijn
verenigd rond een complex geheel van
geloofsopvattingen, een zoektocht naar het
oneindige, het heilige en de juiste plaats
van de mens in relatie tot het goddelijke.
Er valt geen religie te onderkennen zonder deze factor die zich specifiek richt op de
spirituele werkelijkheid. Het blijkt bij
Scientology vooral te gaan om voortbestaan
en verlossing, twee begrippen die door
Xavier Zubiri duidelijk werden omschreven
als inherent aan elke religieuze ervaring. De
relatie met een god of het ontbreken daarvan wijzigt hoegenaamd niets aan de
realiteit van deze ervaring. Dat is niet het
geval met Scientology, aangezien scientologen hun zoektocht naar God en het
oneindige in hun achtste dynamiek bevestigen, hoewel ze hem niet verheerlijken. Eén
van de aantijgingen waarmee de islam zich
het meest van het katholicisme distantieert,
is dat het katholicisme zich - volgens de
islamieten - na de voortdurende hervormingen heeft laten meeslepen door afgoderij.

Een andere belangrijke groep die door
de Scientology kerk werd gecreëerd, is het
‘Citizens Commission on Human Rights’,
dat internationale onderscheidingen heeft
gekregen voor onderzoek en onthullingen
op het gebied van de mensenrechten.
Van speciaal belang is het Korps van vrijwillig-geestelijken, dat bestaat uit scientologen uit de hele wereld die samenwerken
met deskundigen en de overheid bij
ongevallen, natuurrampen of tragische
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De wortels van Scientology (het boeddhisme en de veda’s) wijzen er reeds op dat
men alleen door een volledige zelfkennis
God kan leren kennen en beminnen.

Het nieuwe ligt in de door de stichter
ontwikkelde Scientology religie tot een
geheel van kennis en praktijken die de
mens naar deze doelstellingen leiden. Dat
dit wordt verward met pogingen tot “therapie” of “genezing” is gemakkelijk toe te
schrijven aan de oppervlakkigheid van
weinig gefundeerde meningen.

Aangezien religie een universele drijfveer is, zoals de oecumene stelt, mag men
niet vergeten dat het katholicisme zelf een
lange vormingsperiode en een continue
geschiedenis van crisis en hervormingen heeft doorlopen
totdat het uiteindelijk de
“definitieve vorm” heeft
aangenomen die we tegenwoDe islam, het
ordig kennen. De islam, het
judaïsme en het
judaïsme en het boeddhisme
boeddhisme hebben
hebben vergelijkbare stadia
doorlopen, en gedurende een
vergelijkbare stadia
veel langere tijd dan de enkele
doorlopen, en
jaren die de Scientology kerk
gedurende een veel
heeft gehad om zich te organiseren tot een volledige structulangere tijd dan de
ur.
enkele jaren die de
De duidelijke confrontatie
van Scientology met de weten- Scientology kerk heeft
schappelijke doctrines van de
gehad om zich te
psychologie en de psychiatrie,
organiseren tot een
die de goedheid van de mens
volledige structuur.
ontkennen zoals die door
Scientology wordt geponeerd,
bevrijdt deze religie zelfs nog
meer van iedere vorm van verwarring.
Scientology hecht alleen belang aan het
spirituele wezen van de mens, zijn aangeboren goedheid, zijn onsterfelijkheid en zijn
zoektocht naar het oneindige als einddoel.
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Alleen een volledige en
bonafide religie kan deze aannames bevestigen en handhaven en tezelfdertijd een
geheel
van
geloofsopvattingen, doctrine, praktijken, rites, structuur en
doelstellingen creëren die zijn
gericht op de verlossing van de
geest. Dit behoort enkel tot
het gebied van de religie, en
Scientology is een religie.
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Zonder in te gaan op bestuurlijke,
juridische of fiscale overwegingen, bevestig
ik opnieuw dat Scientology volledig voldoet aan de criteria die aan een religie kun-

nen worden gesteld.
Scientology beantwoordt aan haar ware
religieuze aard en streeft geen ander doel na
dan de zin zelf van de menselijke geest.

Urbano Alonso Galan
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Hij was voorzitter van oecumenische congressen

theologie (cum laude), ontving zijn graad aan de

onder leiding van het Vaticaan en in die

Gregoriaanse Universiteit en aan de Faculteit

hoedanigheid werkte hij met Paus Johannes XXIII en

St. Bonaventure Pontifical, beide te Rome.

Paus Paulus VI aan godsdienstige zaken.
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Een vergelijking
met andere
godsdiensten
Fumio Sawada
Achtste Sleutelbewaarder
van Yu-itsu Shinto

I. INLEIDING

Het woord godsdienst betekent in Japan
het onderwijzen van de oorsprong, het
onderwijzen van de bron van het ontstaan.
Dit is de Japanse definitie, die mogelijk
afwijkt van de westerse definitie. Bij dit
onderzoek is uitgegaan van de Japanse
definitie. De Japanse wet schrijft bovendien
voor dat een religieuze organisatie, om als
godsdienst te worden erkend, tevens de leer
moet verspreiden, handelingen van eredienst moet uitvoeren, en leden moet scholen

Schrijver dezes is Japanner en dit stuk
handelt over de overeenkomsten en verschillen tussen de Scientology godsdienst en
andere godsdiensten van de wereld. In dit
artikel wordt in het bijzonder ingegaan op de
overeenkomsten en verschillen vanuit
Japans gezichtspunt; het zwaartepunt ligt derhalve op de vergelijking van Scientology met
Japanse godsdiensten.
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of vormen. Scientology voldoet aan al deze
eisen, zoals is samengevat op de navolgende
pagina’s.

was - te beantwoorden.
In 1950 schreef Hubbard over dit thema
een boek. Het was zijn eerste onderzoek
naar het verstand. Het boek, Dianetics: De
moderne wetenschap van geestelijke gezondheid
sloeg aan en werd snel een bestseller. Er zijn
meer dan 17 miljoen exemplaren van
verkocht. Toen de Dianetics beweging
begon te groeien en het onderzoek werd uitgebreid van het verstand naar de geest,
resulteerde dit in een ander thema,
Scientology, en in 1954 werd in de
Verenigde Staten de eerste kerk gesticht.
Kort daarna maakte Japan voor het eerst
kennis met Dianetics, maar het duurde tot
1962 voor in Japan het eerste officiële
Scientology missiewerk is gestart waarmee
de geschiedenis van Scientology in Japan in
feite in dat jaar begon. Op 10 september
1962 werd voor een overvolle zaal de eerste
officiële lezing over Scientology gegeven.

Er is een Japans 31-lettergrepig gedicht
dat “waka” wordt genoemd en waarin wordt
gezegd dat aan de voet van de berg vele
wegen naar boven leiden, maar dat het
uitzicht op de maan vanaf de top altijd hetzelfde is. Dit is een oud gedicht dat nog
stamt uit de tijd voordat het christendom in
Japan zijn intrede deed. De duiding dat men
op hetzelfde uitkomt, ongeacht tot welke
geloofsgemeenschap men behoort, slaat
vooral op de twee belangrijkste godsdiensten die Japan kent, shintoïsme en
boeddhisme. Waar dit gedicht in feite over
gaat, is de vraag: waarom twisten en krakelen? Maar nog belangrijker is de vraag, wanneer er zoveel overeenkomsten bestaan
tussen de verschillende godsdiensten
waarom zou men zich dan richten op de verschillen?

Het woord “Scientology” is afkomstig
van het Latijnse scio, dat “weten” betekent
- in de ruimste zin van het woord - en het
Griekse logos, dat “woord” betekent.

De Scientology godsdienst is in Japan
relatief onbekend, hoewel veel bibliotheken beschikken over Scientology
boeken: niet alleen werken van de hand
van de oprichter, L. Ron Hubbard, maar
ook publicaties van de Scientology Kerk
zelf. Na 30 boeken over dit thema te
hebben gelezen, is deze schrijver van
mening dat iedereen die hierover meer zou
willen weten er het meest bij gebaat is, deze
boeken zelf te lezen.

In het boek Scientology, de grondbeginselen van het denken, verklaart Hubbard
dat het onderwerp eigenlijk is afgeleid van
de oorsprong van de psychologie, maar dat
we ons ervan bewust moeten zijn dat het
niet is afgeleid van de hedendaagse psychologie, maar de oude psychologie zoals
die in de godsdiensten van de wereld werd
geleerd voordat in de vorige eeuw deze discipline van zijn spirituele kern werd ontdaan.

II. WAT IS SCIENTOLOGY?
De oorsprong van Scientology is te vinden in de jaren dertig toen L. Ron Hubbard,
de Amerikaan die de stichter van
Scientology zou worden, door het Verre
Oosten reisde en zichzelf de vraag stelde
waarom de mens zo’n erbarmelijk leven
leidt. Niemand was in staat de vragen die
hij als jonge man stelde - waar de mens vandaan kwam en waarheen de mens onderweg

Psychologie betekent letterlijk “studie
van de geest”. De hedendaagse psychologie
heeft deze betekenis verloren en bestudeert
niet langer de geest, noch erkent zij de geest
als een serieus te nemen onderwerp van
studie. Scientology denkt daar volkomen
anders over. Zij bestudeert de geest, zoals de
meeste grote godsdiensten van de wereld.
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In het algemeen leggen godsdiensten
een verband tussen de menselijke geest en
de grote “levenskracht” van het universum.
Het woord “geest” is echter moeilijk te
definiëren. Sommigen bepleiten het standpunt dat de geest in feite het menselijk verstand is. Maar in Scientology wordt “geest”
gezien als het “zelf” en omvat het meer dan
alleen het verstand. Bij één van de Japanse
shinto-godsdiensten, Seicho-no-Ie, bestaat
hiervoor een uitdrukking die zou kunnen
worden vertaald met “het kind van God”.
Dat zou ongeveer overeenkomen met de
betekenis van de Japanse woorden “hime”
of “hiko”. Bij Scientology bedacht Hubbard
het woord thetan, afgeleid van het Griekse
woord voor geest, omdat geen bestaand
woord de volledige betekenis kon omschrijven.

Aspirant-scientologen zijn dan ook niet
alleen afkomstig uit alle lagen van de
maatschappij en van alle nationaliteiten,
maar ook uit de meest uiteenlopende godsdienstige milieus. Lid zijn van meer dan één
godsdienst is in Japan en het Verre Oosten
een heel gebruikelijk verschijnsel. Tegen
deze achtergrond geven Japanse aspirantscientologen dan ook niet hun eigen godsdienst op, maar benutten, zoals de schrijvers
dezes heeft begrepen, hun studie van
Scientology om hun bestaande religieuze
overtuiging en geloof in God te versterken.
Dit is enigszins vergelijkbaar met hetgeen
gebeurt bij de betrekkelijk jonge shintogodsdienst Seicho-no-Ie, die eveneens aanhangers heeft die afkomstig zijn uit het
boeddhisme, het christendom en andere
geloofsrichtingen.

Het idee, nieuwe woorden te bedenken
om nieuwe begrippen te verklaren waarvoor
geen bestaand woord toereikend is, is in de
godsdienst niet nieuw. In Japan bedacht de
leermeester Kobodaishi, de stichter van
Shingon (een zeer oude en traditionele,
grote esoterische boeddhistische groepering) een groot aantal woorden waaraan
behoefte was om deze religie te kunnen
uitoefenen.

III. SCIENTOLOGY IN VERGELIJKING MET ANDERE GODSDIENSTEN
Scientology
vertoont
duidelijke
overeenkomsten met het boeddhisme. Zelfs
zo sterk, dat Hubbard ooit Aziatische boeddhistische leiders de vraag stelde, of hij
mogelijk de Metteya kon zijn, wiens komst
door Boeddha was voorspeld. Guatama
Siddharta Boeddha zei op zijn sterfbed
tegen zijn aanhangers, dat in de toekomst
een Boeddha zou komen om het werk te
voltooien dat hij was begonnen. Deze zou
bekend worden onder de naam Metteya. Of
Hubbard de humane opzet van de grote
Siddharta zal afronden, kan alleen de tijd
leren. Het is niet de bedoeling om in dit
kader de vraag die Hubbard opwierp te
beantwoorden. De vervulling van profetieën is echter eveneens een
overeenkomst met andere grote en kleine
godsdiensten.

Desalniettemin heeft Scientology geen
nieuw woord voor God bedacht. Hoewel
God als referentiekader geen deel uitmaakt
van de Scientology leer, en leden hun eigen
voorstellingen kunnen hebben over wat dit
woord al dan niet betekent, zijn de woorden
die in dit verband worden gebruikt “het
Opperwezen”, het “oneindige”, het “allesomvattende”, de “schepper van het universum”, en natuurlijk “God”.
Anders dan een aantal andere godsdiensten kent Scientology geen specifiek dogma
over de voorstelling van God, maar wordt
het aan iedereen overgelaten zich een eigen
beeld te vormen over de positie van God in
het universum en over de aard der dingen.
Daarop kan het geloof worden opgebouwd.

Het eerste boek dat deze schrijver over
dit thema las, was Scientology, De grondbeginselen van het denken. Bij het lezen van
dit boek vielen mij onmiddellijk de
overeenkomsten op met de shinto-godsdi-
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ensten. Vooral de zienswijze dat het leven
uitdrukking die zoveel betekent als “de
slechts schijn is en de stoffelijke wereld in
grote levenskracht van het universum”, die
werkelijkheid een schijnwereld die wordt
daar inhoudelijk sterk op lijkt. Een dergelijk
waargenomen door de zintuigen. Dit lijkt
begrip kent ook het Hakke shinto, dat de
sterk op de leer van leermeester Masaharu
officiële godsdienst was van het keizerlijk
Taniguchi, de stichter van Seicho-no-Ie
huis tot de tijd van de Meiji hervormingen.
(Taniguchi was één van de vier personen
Op hetzelfde beginsel waren daarna de
die de Story Of The Universe op schrift
nieuwere shinto-godsdiensten gebaseerd,
hebben
gesteld
voor
de
zoals het Mahikari dat na de oorlog een
Heilige Leermeester Onisaburo
grote vlucht nam.
Deguchi van de Oomoto, een
Over het algemeen
andere shinto-godsdienst in
Het denkbeeld dat iemand
accepteren
religies
Japan). Zowel Oomoto als
al eerder heeft geleefd is al oud,
Seicho-no-Ie zijn nog betreken bij oosterse godsdiensten
dat de menselijke
kelijk jonge stromingen in
volledig ingeburgerd. De theogeest verbonden is rie en praktijk van Scientology
de geschiedenis van Japan.
met de grote
Oomoto dateert van het einde
zijn gebaseerd op het beginsel
van de vorige eeuw en Seicho‘levenskracht’ van dat iemand een spiritueel
no-Ie is ontstaan in de jaren
wezen is - door Hubbard thetan
het universum.
twintig.
genoemd - en als zodanig in
Sommigen beweren staat de vorige levens in de
Bij het boeddhisme wordt
dat de geest in feite herinnering terug te roepen en
dit begrip van de “ogendat in die hoedanigheid van
het menselijk
schijnlijkheid van het leven”
spiritueel wezen de daden uit
verstand is. Maar het verleden bepalend zijn
uitgedrukt als “Shiki soku, Ku
soku ze shiki”, wat eenvoudigvoor
iemands
huidige
in Scientology
weg wil zeggen dat alles wat
levensomstandigheden.
Japan
betekent de
kan worden waargenomen met
kent meer dan 180.000
uitdrukking ‘geest’ religieuze groeperingen, en ik
de vijf zintuigen de facto niets
eigenlijk ‘zelf’,
is, of leeg. De boeddhisten
mag aannemen dat de meeste
stellen bovendien dat de
hetgeen veel meer is daarvan op de één of andere
menselijke kosmos slechts
manier van hetzelfde beginsel
dan
louter
het
bestaat uit geestverschijninuitgaan. Een beginsel dat niet
verstand.
gen. Maar natuurlijk heeft het
alleen teruggaat tot de tijd van
boeddhisme ook een diepere
Boeddha, maar ook tot de
betekenis, evenals Scientology.
veda’s, de bron van de grote
Indiase godsdiensten.
Andere punten van uitleg van het leven
en de verstandelijke geest zijn eveneens
IV. SCIENTOLOGY GEBRUIKEN vergelijkbaar met bepaalde shinto-overAUDITING
tuigingen. Bijvoorbeeld, dat de herinneringen aan dingen die men heeft meegemaakt
Eén van de belangrijkste Scientology
zijn opgeslagen in een film-achtig
gebruiken wordt auditing genoemd,
geheugen, waarbij de beeldjes stuk voor stuk
ontleend aan het Latijnse audire, dat luiskopieën zijn van de persoonlijke ervarinteren betekent. De persoon die vragen
gen. Ook dit heeft overeenkomsten met
beantwoordt die hem door de auditor
Seicho-no-Ie. Maar een Scientology uit(“iemand die luistert”) worden gesteld,
drukking die van groot belang is, is het
brengt zichzelf in een hogere toestand van
woord theta. Het Yui-Itsu shinto kent een
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verstandelijk en geestelijk vermogen, en kan
daardoor herstellen van psychosomatische
kwalen. Dit heeft veel gemeen met een aantal
van de jongere shinto-godsdiensten die
voortkomen uit de Yui-Itsu tak van het shinto, die in Japan ongeveer 1400 jaar oud is.
De Scientology gedachte ontstond tijdens Hubbards eerste onderzoek in de jaren
dertig, dezelfde periode waarin de jongere
shinto-godsdiensten op zoek waren naar een
manier om godsdienstige gebruiken toe te
passen om de geest gezond te maken.
Auditing begon in de Verenigde Staten in
1950, toen het boek ‘Dianetics: de nieuwe
wetenschap over geestelijke gezondheid’
werd uitgegeven. In dit boek geeft Hubbard
aan, hoe iemand de zogeheten staat van
clear kan bereiken, dat wil zeggen, zich
bevrijden van wat wordt genoemd het reactieve verstand. Dit kan ongeveer worden
vergeleken met de staat van “Satori”, of zelfs
“Naikan”, in het boeddhisme. Ook zijn er
parallellen met de meditatie bij sommige
shinto-godsdiensten, waar iemand onder leiding van een leraar mediteert over de
ervaringen in zijn kinderjaren of zijn eerdere
levens met als doel zich een zelfbeeld te verschaffen van wat hij nu is. Auditing, dat ook
kan worden omschreven als het in herinnering roepen van iemands verleden, om het
even of dit de kinderjaren zijn of eerdere levens, kan eveneens leiden tot een soortgelijke
bezinning op en begrip van iemands huidige
plaats in het leven.
Hoe auditing moet worden uitgevoerd,
wordt bestudeerd door de aspirant-scientoloog in de studieruimtes van Scientology,
die academie of cursuszaal worden genoemd.
Daar leest de onderwezene onder leiding van
een supervisor over de auditingtechnieken
en leert deze in praktijk te brengen.
Auditing houdt in dat een ervaren auditor
aan een “preclear” - hij of zij die nog niet
clear is - vragen laat beantwoorden over
diens verleden. Wanneer de preclear de vra-

gen die de auditor hem stelt beantwoordt,
ervaart hij dit als een bevrijding van stress,
een verbetering van zijn gemoedsrust en
algemeen geestelijk welbevinden. De tijd die
nodig is om een bekwaam auditor te worden
varieert, maar het kan maanden of zelfs
jaren duren, afhankelijk van het niveau en
de nauwkeurigheid die de auditor wil
bereiken.
Bij de oomoto godsdienst wordt het
“Naikan” nog altijd toegepast om jeugdige
delinquenten te reclasseren en door
regionale overheidsinstanties voor dit doel
aanbevolen. Hier dringt zich andermaal de
vergelijking op. Ook Scientology kent
reclasseringsprogramma’s voor jeugdige
delinquenten, die op veel plaatsen in de
wereld worden uitgevoerd. Natuurlijk
hebben Naikan en auditeren punten van
overeenkomst, maar ze zijn fundamenteel
verschillend. Dit is echter een voorbeeld
waaruit blijkt hoe twee godsdiensten hetzelfde probleem vanuit twee verschillende
culturen benaderen en toch uitkomen op
oplossingen die duidelijk raakvlakken
hebben. Bij auditing vertelt de ondervraagde
de auditor zeer gedetailleerd over de problemen waarmee hij in het leven sinds zijn
verleden is geconfronteerd, terwijl bij
Naikan iemand onder leiding van een leraar
in zichzelf keert. Het eindresultaat voor beiden is een verbeterde geesteshouding en
herleving van ethisch gedrag.
Seicho-no-Ie kent een gebruik, genaamd
“Sin-So-Kan,” waar iemand erin wordt
getraind zijn verleden onder ogen te zien.
Ook dit heeft bepaalde overeenkomsten met
auditing. In beide gevallen moet men het
eigen verleden onder ogen zien.
Scientology kent een geleidelijke weg
naar de verlichting, die de Brug naar Totale
Vrijheid wordt genoemd. Wanneer iemand
zich over deze brug begeeft, door zich te
laten auditeren en te leren hoe auditing uit
te voeren, is het eindresultaat niet alleen de
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grote verlichting, maar ook een spirituele
toestand, vergelijkbaar met “Chin-konKishin”, het grote geheim van shinto, dat
zoveel betekent als “het bevredigen van de
menselijke geest, zodat de mens kan terugkeren tot een goddelijke staat”. Dit vertoont
een grote overeenkomst en wordt door
diverse shinto-godsdiensten beoefend, met
inbegrip van Hakke shinto dat teruggaat tot
het jaar 1025.
Mensen tot betere mensen
maken met behulp van de kunst
van spirituele genezing is in
Japanse godsdiensten geen vergeten gebruik, hetgeen bij een
aantal andere godsdiensten wel
het geval is. In Japan kennen
godsdiensten zoals Seicho-noIe, Sekai-Kyusei-kyo, Shintotenkokyo, Ananai-kyo en
andere, alle gebruiken die leiden tot de staat van
Chin-kon-Kishin. Het aantal
aanhangers ligt rond de 20
miljoen. Hoewel de toegepaste
technieken kunnen verschillen,
komen de beoogde doelstellingen sterk overeen met
auditing en de geleidelijke passage over de Brug naar Totale
Vrijheid.
Ook andere vooraanstaande
wereldgodsdiensten kennen
voor deze geestestoestand een
omschrijving. In de islam kent
men de uitdrukking “Imam
Zamam”, waarmee een persoon
wordt bedoeld die een zodanige
staat van verlichting heeft
bereikt dat hij alle zeven
betekenissen van de heilige
Koran kan doorgronden.

op biecht gelijkende procedure kent.
Iemand moet terugkijken op zijn verleden,
zich ten overstaan van een andere persoon
- de auditor - hierover uiten en zijn daden
erkennen.
De
uitkomst
is
bij beide geloofsrichtingen dezelfde - reiniging van de geest en herrijzenis in het leven.

Dit brengt ons weer terug bij de profetie
van Boeddha, die voorspelde
Men kan niet anders dat eens Metteya de mens zou
concluderen dan dat bevrijden van wat hem in de
weg staat. In Japan bestaat een
Scientology een
verschil tussen de Metteya progodsdienst is. Zij fetie en die van de Pali. In het
heeft meer punten laatste geval houdt de profetie
niet zozeer in dat iemand per se
van overeenkomst als persoon zal terugkeren,
met Japanse dan met maar meer dat er voor de mens
westerse godsdiensten, een manier zou bestaan om tot
de voorzegde spirituele staat
en daarom kunnen er terug te keren. Veel Japanse
in het westen
godsdiensten hebben reeds
naar deze aankondigingen uitmisverstanden
zowel boeddhisten als
ontstaan vanwege de gezien,
shintoïsten.

verschillen met de
belangrijke
godsdiensten aldaar.
Niettemin is zij een
internationale
godsdienst die op veel
punten gelijkenis
vertoont met Japanse
godsdiensten, die bij
elkaar zo’n 20
miljoen aanhangers
hebben.

Ook in de christelijke kerkgenootschappen moet men zijn verleden onder
ogen zien. Ook hier is een overeenkomst te
vinden met Scientology die eveneens een
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Scientology heeft een
methode om de spirituele bekwaamheid van de mens te verhogen. Japan is een land waar
godsdiensten het accent leggen
op het verhogen van iemands
spirituele
bekwaamheid.
Vanuit Japans gezichtspunt is
Scientology alleszins een godsdienst, vergelijkbaar met
andere die hier reeds bestaan.
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V. CEREMONIËLE HANDELINGEN
Een godsdienst zou niet compleet zijn
zonder ceremoniële handelingen en
Scientology heeft een boek dat is getiteld
Background and Services dat door
geestelijken van de Scientology kerken
wordt gebruikt bij begrafenissen,
huwelijksinzegeningen en naamgevingen,
om maar een paar plechtigheden van
Scientology te noemen. In westerse landen
worden ook zondagsdiensten gehouden.

VI. CONCLUSIE
Samenvattend kan men niet anders dan
concluderen dan dat Scientology een godsdienst is. Zij heeft meer punten van

overeenkomst met Japanse dan met westerse godsdiensten, en daarom kunnen er in
het westen misverstanden ontstaan vanwege de verschillen met de belangrijke
godsdiensten aldaar. Niettemin is zij een
internationale godsdienst die op veel punten gelijkenis vertoont met Japanse godsdiensten, die bij elkaar zo’n 20 miljoen aanhangers hebben.
Ik zou graag de geachte godsdienstwetenschapper en emeritus staflid van de
universiteit van Oxford in Engeland, Bryan
Ronald Wilson, willen voorstellen. Deze
heeft een zeer gedetailleerde studie over
Scientology geschreven en voor een uitvoerige uitleg van Scientology vanuit westers
wetenschappelijk standpunt beveel ik deze
studie van harte aan.

Fumio Sawada

Over de auteur.
De heer Fumio Sawada is de achtste sleutelbewaarder van Yu-itsu Shinto, de oudste godsdienst in
Japan. Yu-itsu Shinto betekent: De weg van Eén God,
Schepper van hemel en aarde. De eerste sleutelbewaarder van Yu-itsu Shinto, ofwel van de Tamanoya
mysteriën zoals ook wel wordt gezegd, was Shoto-ku
Taishi (kroonprins van Shotoku), 1440 jaar geleden.
De tweede sleutelbewaarder, in het jaar 712, was keizer
Tenmu, die tevens auteur is van de Kojiki, de eerste op
schrift gestelde weergave van de geschiedenis van
Japan. De derde sleutelbewaarder was de stichter van de

Shugendo godsdienst.
De heer Sawada is rector magnificus geweest van
de Sophia Universiteit, één van de meest
vooraanstaande universiteiten van Japan. Hij is
voorzitter van de Christelijk Democratische Partij van
Japan. Omdat hij als pelgrim een bezoek aan Mekka
heeft gebracht is hij drager van de eerwaardige islamitische titel Haji. Hij is directeur van het Ahlut-Bait
Center in Japan. Zijn oudste zoon studeert islamitische
studies in Iran; zijn tweede zoon studeert aan het
Vaticaan.
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erkenning van
Scientology
als godsdienst
■

Telkens weer hebben rechtbanken en diverse overheidsinstellingen in de Verenigde Staten, Europa
en elders in de wereld vastgesteld dat Scientology een bonafide religie is. Hieronder volgen als
voorbeel enkele van de vele gerechtelijke uitspraken en overheidsbeslissingen die de religieuze aard
van Scientology bevestigen.
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p 8 oktober 1993 kwamen tienduizenden scientologen vanuit alle hoeken van de wereld bijeen in Los
Angeles om het nieuws over de historische overwinning voor de vrijheid van godsdienst te horen.
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p 1 oktober 1993 bepaalde de Internal
Revenue Service van de Verenigde
Staten, die volledige erkenning van de kerk als
religie en belastingvrijstelling toegekend had
aan alle Scientology kerken in de Verenigde
Staten zowel als aan een aantal andere organisaties van de kerk in andere delen van de
wereld, dat:
“... de Church of Scientology
International (CSI) en de bij haar
aangesloten kerken en liefdadige en educatieve instellingen, als uitsluitend
religieuze of liefdadige organisaties, op
grond van sectie 501(c)(3) van de
Internal Revenue Code, vrijgesteld [zijn]
van het betalen van inkomstenbelasting
aan de staat.”
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e bevinding van het Hooggerechtshof in
Australië op 27 oktober 1983 in de zaak van
de Church of the New Faith versus de Commissioner
for Payroll Tax was:

p 17 februari 1988 was de uitspraak van het
Oppergerechtshof van Hamburg, Duitsland:
Het is niet duidelijk welke specifieke
kenmerken aanwezig dienen te zijn voordat een groep als een religie kan worden
erkend in de zin van de geraadpleegde wet.
In het onderhavige geval is echter zonder
twijfel voldaan aan alle criteria die maar
vereist kunnen zijn voor een kerk. Het
gaat hier om een genootschap dat niet
alleen verenigd is uit hoofde van ideologische doeleinden, maar dat ook een
bovenzinnelijk doel nastreeft. Dit blijkt
niet alleen uit haar statuten, maar ook uit
haar canonieke boeken, die beide als
onderdeel van de registratieaanvraag werden voorgelegd.

De conclusie dat zij [de Scientology
kerk] een religieuze instelling is die recht
heeft op belastingvrijstelling, is onvermijdelijk.

I

n de zaak van de Staat versus Scarsetti e.a. op 27
maart 1990 deed het Hof van Appel in Trento
in Italië, de volgende uitspraak:
Scientology (...) heeft als doel het
bereiken van innerlijke en uiterlijke vrijheid, een vrijheid die de menselijke staat
overstijgt, een vrijheid die behoort tot het
terrein van het spirituele en die reikt tot
in de oneindigheid; juist haar voortgaan
op de weg naar de verwerkelijking van de
krachten van de achtste dynamiek – de
dynamiek die te maken heeft met de
Oneindigheid en God– is in feite wat
Scientology kenmerkt als een religie en
een kerk.

Het genootschap omschrijft zichzelf
als een kerk. Artikel 5 van haar canon
gaat uitdrukkelijk over God en godsdienst. (...) In de loop van de registratieprocedure werden verscheidene verklaringen
van deskundigen gepresenteerd, zowel van
theologen als van rechtsgeleerden, die
allen tot de conclusie kwamen dat het
genootschap de kenmerken van een kerk
heeft.

A

chttien maanden later, op 11 december
1991, deed een andere Italiaanse rechtbank,
het Hoge Belastinggerechtshof van Novara, een
gelijkluidende uitspraak:

O

p 27 februari 1984 besliste het United States
District Court, Central District of
California, in de zaak Peterson versus de Church of
Scientology of California:

Het is de mening [van deze rechtbank]
dat de religieuze aard van Scientology als
bewezen moet worden beschouwd, zowel
op grond van de theoretische, op verlossing gerichte inhoud van haar leer, en de
door haar in praktijk gebrachte rites, als
wel op grond van de typisch kerkelijke
vorm waarin zij is georganiseerd, hetgeen
ook duidelijk uit gerechtelijke uitspraken
is gebleken.

Dit hof is tot de bevinding gekomen dat
de Scientology kerk een religie is in de
betekenis van het ‘First Amendment’. Het
geloof en de denkbeelden van Scientology
houden zich bezig met ultieme kwesties - de
aard van de mens als persoon en de relatie
van de individuele mens tot het heelal. De
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Dit zijn slechts enkele van de talloze gerechtelijke uitspraken en bevestigingen van het
godsdienstige karakter van Scientology. Zulke godsdienstige erkenningn komen van landen
over de hele wereld--van Albanië tot Taiwan en van Costa Rica tor de Russische Federatie.
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theorieën van Scientology behelzen een
veelomvattend geloofsstelsel. Andere aanwijzingen voor de religieuze status van
Scientology zijn de volgende: a) Scientology
heeft gewijde geestelijken en ceremoniële
plechtigheden; b) haar erkende rechtsvorm
is die van een religieuze organisatie die vrijgesteld is van belasting en c) zij kenmerkt
zichzelf als kerk.

attributen die ook door de erkende,
hiërarchisch opgebouwde, religieuze
instellingen gehanteerd worden. Zij heeft
een volledig uitgewerkte geloofsbelijdenis
en morele gedragscodes, zij is een wereldwijde organisatie en zij wordt in fiscaal
opzicht erkend als een religieuze organisatie.

O

p 25 februari 1992 besloot het Hoge
Belastinggerechtshof in Monza in de zaak
Chiesa di Scientology Brianza versus de Indirecte
Belastingen, 2e Afdeling, Monza, dat:

O

p 28 juni 1983 stelde het Boston Superior
Court, Commonwealth of Massachusetts, in
de zaak de Church of Scientology of Boston, e.a. versus Michael J. Flynn e.a.:

...wij [het gerechtshof] hebben, in een
academisch onderzoek, bevonden dat
Scientology een religie is van profetische
aard, omdat ze voortgesproten is uit de
prediking en de openbaringen van een
charismatische grondlegger.

In de onderhavige zaak heeft deze
rechtbank bevonden dat de gedaagden
hebben aangetoond dat de Scientology
kerk voldoet aan deze criteria [van wat
een religie is]. De leer van Scientology,
zoals deze aanvaard is in de geschriften
van L. Ron Hubbard, behelst een theorie
betreffende de spirituele aard van de mens
en de relatie tussen deze spirituele aard en
het heelal.

Daarna deden we een onderzoek
naar de leerstellige inhoud en rituele
praktijken van Scientology, zoals beoefend in auditing, haar initiatie-rite, de
naamgevingsceremonie voor pasgeborenen, etc., en kwamen tot de conclusie dat hetgeen Scientology tot een
religie maakt, niet alleen haar
overeenkomst is met andere godsdiensten, maar bovenal ook het feit
dat, oordelend zonder vooringenomenheid en desondanks beïnvloed
door het westerse conflict tussen
“wereldlijk” en “religieus”, alles wat
in Scientology gedaan en gezegd wordt,
binnen de opvattingen van onze cultuur, alleen geloofwaardig bevonden kan
en moet worden, als zij als een religie
beschouwd wordt.

...
Bovendien worden deze zaken
benaderd in de vorm van een uitgebreide,
veelzijdige theologie. De leerstellingen van
Scientology zoals die in haar literatuur
zijn opgenomen, omvatten een uiteenzetting van de theorie van ‘auditing’, een
procedure volgens welke gewerkt wordt
om de staat van ‘clear’ te bereiken, hetgeen volgens de gelovigen tot een integrale
benadering van het leven leidt en deel uitmaakt van de spirituele filosofie. De auditing-praktijk blijkt inderdaad centraal te
staan in Scientology, waarbij zeer strikte
eisen worden gesteld aan de volgelingen
met betrekking tot het praktizeren van het
geloof. Tot slot: in de wijze waarop de
kerk georganiseerd is ziet men veel van de

O

p 9 december 1992 besliste de
Arrondissementsrechtbank in Stuttgart,
Duitsland, in de zaak Peter Graf versus Dianetic
Stuttgart e.V.:
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[Auditing] vindt haar oorsprong in de
religieus-filosofische opvattingen van
gedaagde, die beschermd zijn door de
Duitse grondwet, en vormt de kern van de
spiritueel-religieuze praktijk en de
geestelijke begeleiding voor verlossing in
Scientology. Evenals de meeste religieuze
en ideologische gemeenschappen, ziet
gedaagde de mens als een eenheid van
lichaam en ziel, waaraan in het algemeen
de belofte gekoppeld wordt van positieve
veranderingen op fysiek of spiritueel
niveau - als zogenaamd neven-effect - voor
de leden die handelen overeenkomstig de
richtlijnen van gedaagde en gebruik
maken van haar hulp.

ueren van de ideologie van een religie met
betrekking tot de wijze waarop zij zich als
instituut presenteert, verbiedt, als dit
gebaseerd is op subjectieve indrukken en
meningen. (...)
Er zijn, behalve bovenstaande, vele aanvullende beslissingen genomen en uitspraken
gedaan die bevestigen of verklaren dat het hier
om een bonafide religie gaat, afkomstig uit landen die zo divers zijn als Albanië, Australië,
Oostenrijk, België, Canada, Costa Rica,
Denemarken, Frankrijk, Hongarije, India,
Kazachstan, Nieuw Zeeland, Noorwegen,
Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zwitserland,
Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Deze aanvullende beslissingen en uitspraken betreffen zaken die al evenzeer van elkaar verschillen, zoals erkenning van
het recht een huwelijk in te zegenen, vrijstelling
van inkomstenbelasting, onroerend goedbelasting of BTW, inschrijving als religie, en immigratie.

O

p 4 september 1990 besloot het
Administratieve Gerechtshof in Frankfurt,
Duitsland, dat:
De classificering van eiser als een
religieuze of ideologische gemeenschap,
die bevestigd wordt door zowel recente
gerechtelijke uitspraken, als door de
rechtsgeldige rapporten van deskundigen
die door [de Missie] werden voorgelegd,
kan niet weerlegd worden met het argument dat de leerstellingen van de
Scientology kerk een dogmatisch vastgelegde ‘klassieke’ geloofsbelijdenis, zoals
de christelijke, ontberen, noch door het
argument dat deze onvoldoende
geloofwaardigheid of ernst aan de dag
leggen. Het eerste argument kan geëlimineerd worden, omdat vrijheid van godsdienst volgens artikel 4 van de grondwet
niet alleen wordt verleend aan de erkende
kerken en godsdienstige gemeenschappen
die beantwoorden aan de vereisten
waaraan een religieuze of ideologische
gemeenschap volgens de grondwet moet
voldoen.

Kopieën van deze gerechtelijke uitspraken en
andere documenten staan in het algemeen tot
uw beschikking.
Voor verdere informatie gelieve u contact op
te nemen met:
Office of the President
Church of Scientology International
6331 Hollywood Blvd., Suite 1200
Los Angeles, CA 90028
United States of America
Dit zijn slechts enkele van de talloze gerechtelijke
beslissingen en uitspraken die de religieuze aard
van Scientology bevestigen. Deze bewijzen van
religieuze erkenning zijn afkomstig uit landen van
over de hele wereld - van Albanië tot Taiwan en
van Costa Rica tot Rusland.

Met de tweede tegenwerping ziet men
over het hoofd dat de grondwet het eval-
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BOEKEN OVER SCIENTOLOGY
VAN L. RON HUBBARD
Advanced Procedure and Axioms

Introductory and Demonstration Processes
Handbook

Alles over straling

Knowingness

Art

Notes on the Lectures of L. Ron Hubbard

Assists Processing Handbook

The Organization Executive Course and
Management Series (12 delen)

The Book of Case Remedies
The Book of E-Meter Drills

De problemen van de arbeid

Child Dianetics

Reiniging: een geïllustreerd antwoord op drugs

Clear Body, Clear Mind: the Effective
Purification Program

Research and Discovery Series (13 delen)
Science of Survival

The Creation of Human Ability

Scientology 0-8: The Book of Basics

Dianetics 55!

Scientology 8-80

Dianetics: de ontwikkeling van een wetenschap

Scientology 8-8008

De dynamische krachten van het leven

Scientology: a History of Man

E-Meter Essentials

Scientology: een nieuwe kijk op het leven

Group Auditor's Handbook

Scientology: de grondbeginselen van het denken

Handbook for preclears

Zelfanalyse

Heeft u al eens eerder geleefd?

The Technical Bulletins of Dianetics and
Scientology (18 delen)

How to Live Though an Executive
Inleiding tot de E-Meter

Understanding

Inleiding tot de ethiek van Scientology

Understanding the E-Meter

NASLAGWERKEN
OVER SCIENTOLOGY
The Scientology Handbook

Wat is Scientology?
Dit is een encyclopedisch boek met
een gedetailleerde beschrijving van de
filosofie en het geloofssysteem, de catechismus, de beginselen en codes, en het
materiaal en de geschriften van de
Scientology godsdienst.

The Scientology Handbook, de tegenhanger van Wat is Scientology? geeft
iedereen die er gebruik van wil maken, de
Scientology technieken in handen.
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BOEKEN VAN L. RON HUBBARD
ZIJN OVERAL TER WERELD VERKRIJGBAAR
Bridge Publications, Inc. publiceert de werken van L. Ron Hubbard in de Verenigde
Staten en Canada, New Era Publications publiceert ze in de rest van de wereld.
Terwijl alle boeken over Dianetics en Scientology verkrijgbaar zijn in Scientology kerken
en missies, kunnen ze ook direct bij de volgende organisaties verkregen worden:
BRIDGE PUBLICATIONS, INC.
4751 Fountain Avenue
Los Angeles, California
90029
Verenigde Staten

New Era Publications
United Kingdom, Ltd.
Saint Hill Manor
East Grinstead
Sussex RH19 4JY
Engeland

NEW ERA PUBLICATIONS INTERNATIONAL APS
Store Kongensgade 55
1264 Kopenhagen K
Denemarken

FRANKRIJK
New Era Publications
France E.U.R.L.
105, Rue des Moines
75017 Paris
Frankrijk

AUSTRALIË
New Era Publications
Australia Pty Ltd.
Level 3 Ballarat House
68-72 Wentworth Ave.
Surry Hills
New South Wales
2010 Australië

GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN
New Era Publications
Group
Str. Kasatkina, 16,
Building 1
129301 Moskou, Rusland

CANADA
Continental Publications
Liaison Office
696 Yonge Street
Toronto, Ontario
Canada, M4Y 2A7
DUITSLAND
New Era Publications
Deutschland GmbH
Hittfelder Kirschweg 5a
21220 Seevetal-Maschen
Duitsland
ENGELAND

ITALIË
New Era Publications
Italia S.r.l.
Via Rucellai No 39
20126 Milano
Italië
JAPAN
New Era Publications
Japan, Inc.
3-4-20-503 Sala Mita,
Minatu-ku, Tokyo 108
Japan
MEXICO
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Era Dinamica Editores,
S.A. de C.V.
Nicolás San Juan 208
Colonia Narvarte
C.P. 03020 Mexico, D.F.
SPANJE
Nueva Era Dinamics,
S.A.
C/Montera 20, 1 Dcha
28013 Madrid
Spanje
ZUID-AFRIKA
Continental Publications
Pty Ltd.
6th Floor, Budget House
130 Main Street
Johannesburg 2001
Zuid-Afrika 245
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Scientology
kerken
en missies
Er zijn Scientology kerken over de hele wereld. Deze lijst van
adressen is zo actueel mogelijk, maar als gevolg van constante uitbreiding neemt het aantal organisaties snel toe. Adressen zijn aan
verandering onderhevig.
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INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF SCIENTOLOGISTS
De ‘International Association of Scientologists’ (IAS)
is de officiële lidmaatschapsvereniging van de
Scientology kerk. Zij brengt mensen op de wereld
samen om de doeleinden van Scientology te bereiken.
Iedereen die achter deze doeleinden staat kan lid worden.

Voor informatie over de activiteiten van de IAS, kunt
u schrijven naar:
International Association
of Scientologists
c/o Saint Hill Manor
East Grinstead, Sussex
RH19 4JY Engeland
of
United States International
Association of Scientologists
Members’ Trust
1311 N. New Hampshire Avenue
Los Angeles, California 90027
Verenigde Staten
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CHURCH OF SCIENTOLOGY
INTERNATIONAL
De ‘Church of Scientology International’ (CSI) is de
moederkerk van de Scientology religie. Zij verschaft
richtlijnen, plannen en begeleiding aan het netwerk van
kerken, missies en veldauditors, hetgeen de hiërarchie
van de Scientology religie vormt.
Informatie over kerken, missies, veldauditors en vrijwillig geestelijken kan verkregen worden via de lijst
van organisaties op bladzijde 252 t/m 273 van dit boek
of door te schrijven naar:
CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL
6331 Hollywood Boulevard, Suite 1200
Los Angeles, California 90028
United States of America
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RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER
‘Religious Technology Center’ (RTC) en het ‘Inspector
General Network’ bestaan om de zuiverheid van de
Scientology religie zeker te stellen. Het doel van RTC is
om te verzekeren dat de religieuze technologieën van
Dianetics en Scientology in goede handen blijven en correct gebruikt worden.
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100
Los Angeles, California 90028
United States of America
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De ecclesiastische beleidsvoering van Scientology kerken in elke continentale zone is de verantwoordelijkheid van de ‘Continental Liaison Offices’ (CLO’s). Er zijn ook ‘Operation and
Transport Liaison Offices’ (OTL’s), die helpen met het management in sommige grotere landen,
en in feite functioneren als een bijkantoor van het CLO in hun land.
Continental Liaison
Office Africa
6th Floor Budget House
130 Main St.
Johannesburg 2001
South Africa
Continental Liaison
Office Australia,
New Zealand &
Oceania
3rd Floor
201 Castlereagh St.
Sydney
New South Wales 2000
Australia
Continental Liaison
Office Canada
696 Yonge St.
Toronto, Ontario
M4Y 2A7 Canada
Continental Liaison
Office Eastern United
States
394 W. 48th Street
New York, New York
10036 United States of America

Continental Liaison
Office Europe
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K
Denmark
Continental Liaison
Office Latin America
Federación Mexicana de
Dianética A.C.
Pomona # 53
Colonia Roma
CP 06700
Mexico, D.F.
Continental Liaison
Office United Kingdom
Saint Hill Manor
East Grinstead
Sussex RH19 4JY
England
Continental Liaison
Office Western United
States
1308 L. Ron Hubbard
Way
Los Angeles, California
90027 USA
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Operations & Transport
Liaison Office Hungary
Magyarorszag
Scientology
Izabella U. 63 1/6
1064 Budapest Hungary
Operations & Transport
Liaison Office Iberia
Iglesia de Cienciología
C/Montera 20 i’dcha
28013 Madrid Spain
Operations & Transport
Liaison Office Italy
Chiesa Nazionale di
Scientology Dell Italia
Via Cadorna 61
20090 Vimodrone
Milano Italy
Operations & Transport
Liaison Office Russia
Hubbard Humanitarian
Center
Borisa Galushkina St., 19A
129301, Moscow Russia
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DE SCIENTOLOGY KERKEN
ADVANCED ORGANIZATIONS
Church of Scientology
Flag Ship Service
Organization
118 North Fort Harrison
Ave.
Clearwater, Florida
33755
United States of America
Church of Scientology
Flag Service
Organization
118 North Fort Harrison
Ave.
Clearwater, Florida
33755
United States of America

AUSTRALIË, NIEUW
ZEELAND EN
OCEANIË
Church of Scientology
Advanced Organization
Saint Hill Australia,
New Zealand and
Oceania
19-37 Greek St.
Glebe, New South Wales
2037 Australia
EUROPA & AFRIKA
Church of Scientology
Advanced Organization
Saint Hill for Europe
and Africa
Jernbanegade 6
1608 Copenhagen V,
Denmark
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ENGELAND
Advanced Organization
Saint Hill United
Kingdom
Saint Hill Manor
East Grinstead, Sussex
RH19 4JY England
VERENIGDE STATEN
Church of Scientology
Advanced Organization
of Los Angeles
1306 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, California
90027 USA
Church of Scientology
American Saint Hill
Organization
1413 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, California
90027 USA
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DE SCIENTOLOGY KERKEN
CELEBRITY CENTRES
INTERNATIONAAL

FRANKRIJK

Church of Scientology
Celebrity Centre
International
5930 Franklin Ave.
Hollywood, California
90028
United States of America

Church of Scientology
Celebrity Centre Paris
69, rue Legendre
75017 Paris

DUITSLAND
Church of Scientology
Celebrity Centre
Dusseldorf
Rheinland e.v.
Luisenstrasse 23
40215 Düsseldorf
Church of Scientology
Celebrity Centre Munich
Landshutter Allee 41
80637, Munich
ENGELAND
Church of Scientology
Celebrity Centre London
27 Westbourne Grove
London, W2

ITALIË
Church of Scientology
Celebrity Centre Florence
Via Silvestrina 12
50129 Florence
OOSTENRIJK
Church of Scientology
Celebrity Centre Vienna
Senefeldergrasse 11/5
1100 Vienn
VERENIGDE STATEN
Church of Scientology
Celebrity Centre Dallas
10500 Steppington Drive
Suite 100
Dallas, Texas 75230
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Church of Scientology
Celebrity Centre Las
Vegas
1100 South 10th St.
Las Vegas, Nevada 89104
Church of Scientology
Celebrity Centre
Nashville
1907 Old Murfreesboro
Pike
Nashville, Tennessee
37217
Church of Scientology
Celebrity Centre New
York
65 East 82nd St.
New York, New York
10028
Church of Scientology
Celebrity Centre Portland
708 SW Salmon
Portland, Oregon 97205

De
Scientology kerk
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CLASS V CHURCHES
ARGENTINIË
Argentinian
Communication
and Cultural Association
2162 Bartolome Mitre
Capital Federal
Buenos Aires, 1039
AUSTRALIË
Church of Scientology
of Adelaide
28 Waymouth Street
Adelaide, South Australia
5000
Church of Scientology
of Australian Capital
Territory
43–45 East Row
Canberra City, ACT
2601
Church of Scientology
of Brisbane
106 Edward Street, 2nd
Fl.
Brisbane, Queensland
4000
Church of Scientology
of Melbourne
42 Russell Street
Melbourne, Victoria 3000
Church of Scientology
of Perth
108 Murray Street
Perth
Western Australia 600

Church of Scientology
of Sydney
201 Castlereagh Street
Sydney
New South Wales 2000

Church of Scientology
of Quebec
350 East Charest Blvd.
Quebec City, Quebec
G1K 3H5

BELGIË

Church of Scientology
of Toronto
696 Yonge Street, 2nd Fl.
Toronto, Ontario
M4Y 2A7

Church of Scientology
of Belgium
61, rue Prince Royal
1050 Brussels
CANADA
Church of Scientology
of Edmonton
10206 106th Street NW
Edmonton, Alberta
T5J 1H7
Church of Scientology
of Kitchener
104 King Street West,
Kitchener, Ontario
N2G 2K6

Church of Scientology
of Vancouver
401 West Hastings Street
Vancouver,
British Columbia
V6B 1L5
Church of Scientology
of Winnipeg
315 Garry Street, Ste. 210
Winnipeg, Manitoba
R3B 2G7
COLOMBIA

Church of Scientology
of Montreal
4489 Papineau Street
Montreal, Quebec
H2H 1T7
Church of Scientology
of Ottawa
150 Rideau Street, 2nd Fl.
Ottawa, Ontario
K1N 5X6
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Centro Cultural
Dianética
Carrera 30 # 91-96
Santa Fé
Bogotá
DENEMARKEN
Church of Scientology
of Jylland
Vester Alle 26
8000 Aarhus C
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Church of Scientology
of Copenhagen
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K

Church of Scientology
of Munich
Beichstrasse 12
80802 Munich 40

Church of Scientology
of Plymouth
41 Ebrington Street
Plymouth PL4 9AA

Church of Scientology
of Denmark
Gammel Kongevej 3–5
1610 Copenhagen V

Church of Scientology
of Stuttgart
Hohenheimerstrasse 9
70184 Stuttgart

Church of Scientology
of Sunderland
51 Fawcett Street
Sunderland SR1 1RS

DUITSLAND

ENGELAND

FRANKRIJK

Church of Scientology
of Berlin
Sponholzstrasse 51–52
12159 Berlin 41

Church of Scientology
Saint Hill Foundation
Saint Hill Manor
East Grinstead
West Sussex RH19 4JY

Church of Scientology
of Angers
6, avenue Montaigne
49100 Angers

Church of Scientology
of Düsseldorf
Friedrichstrasse 28 B
40217 Düsseldorf
Church of Scientology
of Eppendorf
Brennerstrasse 12
20099 Hamburg
Church of Scientology
of Frankfurt
Kaiserstrasse 49
60329 Frankfurt
Church of Scientology
of Hamburg
Steindamm 63
20099 Hamburg 1
Church of Scientology
of Hannover
Odeonstrasse 17
30159 Hanover

Church of Scientology
of Birmingham
Albert House, 3rd Floor
24 Albert Street
Birmingham B4 7UD
Church of Scientology
of Brighton
5 St. George Place
London Road
Brighton BN1 4GA
Church of Scientology
of London
68 Tottenham Court Road
London W1P 0BB
Church of Scientology
of Manchester
258 Deansgate
Manchester
M3 4BG
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Church of Scientology
of Clermont-Ferrand
6, rue Dulaure
63000 Clermont-Ferrand
Church of Scientology
of Lyon
3, place des Capucins
69001 Lyon
Church of Scientology
of Paris
7, rue Jules César
75012 Paris
Church of Scientology
of Saint-Étienne
24, rue Marengo
42000 Saint-Étienne
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ISRAËL
Dianetics and Scientology
College of Israel
12 Shonchino Street
PO Box 57478
61574 Tel Aviv

Church of Scientology
of Pordenone
Via Montereale, 10/C
33170 Pordenone

ITALIË

Church of Scientology
of Rome
Via del Caravita, 5
00186 Rome

Church of Scientology
of Brescia
Via Fratelli Bronzetti, 20
25122 Brescia

Church of Scientology
of Torino
Via Bersezio, 7
10152 Torino

Church of Scientology
of Catania
Via Garibaldi, 9
95121 Catania

Church of Scientology
of Verona
Corso Milano, 84
37138 Verona

Church of Scientology
of Milano
Via Abetone, 10
20137 Milano

JAPAN

Church of Scientology
of Monza
Via Nuova Valassina, 356
20035 Lissone
Church of Scientology
of Novara
Via Passalacqua, 28
28100 Novara
Church of Scientology
of Nuoro
Via Lamarmora, 102
08100 Nuoro
Church of Scientology
of Padova
Via Mameli, 1/5
35131 Padova

Scientology Tokyo
2-11-7, Kita-Otsuka
Toshima-ku
Tokyo, 170-0004

Centro Cultural
Latinoamericano A.C.
Rio Amazonas 11
Colonia Cuahutemoc
C.P. 06500
Mexico, D.F.
Instituto de Filosofia
Aplicada A.C.
Isabel La Católica #24
Colonia Centro
C.P. 06890
Mexico, D.F.
Instituto Tecnológico
de Dianética A.C.
Avenida Chapultepec #40
Colonia Roma
C.P. 11590
Mexico, D.F.
Organización Cultural
Dianética A.C.
Calle Monterrey #402
Colonia Narvarte
C.P. 03020
Mexico, D.F.

MEXICO
Organización Cultural
Dianética A.C.
Avenida la Paz 2787
Arcos Sur, Sector Juarez
C.P. 44120 Guadalajara
Asociación Cultural
Dianética A.C.
Belisario Domínguez #17-1
Colonia Coyoacán
C.P. 04000
Mexico, D.F.
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Organización Desarrollo
Dianética A.C.
Calle Xola y Pitogoras
1113 Y 1115
Colonia Narvarte
C.P. 03220
Mexico, D.F.
NEDERLAND
Church of Scientology
of Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal
271
1012 RL Amsterdam
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NIEUW ZEELAND
Church of Scientology
of Auckland
159 Queen Street, 3rd Fl.
Auckland
NOORWEGEN
Church of Scientology
of Oslo
Lille Grensen 3
0159 Oslo 1
OOSTENRIJK
Church of Scientology
of Austria
Schottenfeldgasse 13–15
1070 Vienna
PORTUGAL
Church of Scientology
of Portugual
Rua da Prata 185, 2 Andar
1100 Lisbon
SCHOTLAND
Hubbard Academy of
Personal Independence
20 Southbridge
Edinburgh
EH1 1LL
SPANJE
Iglesia de Cienciología
de Barcelona
Pasaje Domingo, 11
08007 Barcelona

Iglesia de Cienciología
de Madrid
C/ Montera 20, I’ dcha.
28013 Madrid
VENEZUELA
Asociación Cultural
Dianética A.C.
Avenida Luis Ernesto
Branger EDFF
Locales PB 4 Y 5
C.P. 833 Valencia
Asociación Dianética
A.C.
Avenida Principal de las
Palmas
Cruce Con Calle
Carúpano
Quinta Suha
CP 1050 Caracas

Church of Scientology
of Mountain View
2483 Old Middlefield Way
Mountain View,
California
94043
Church of Scientology
of Orange County
1451 Irvine Blvd.
Tustin, California
92680
Church of Scientology
of Pasadena
1277 East Colorado Blvd.
Pasadena, California
91106
Church of Scientology
of Sacramento
825 15th Street
Sacramento, California
95814
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Arizona
Church of Scientology
of Arizona
2111 W. University Drive
Mesa, Arizona 85201
California
Church of Scientology
of Los Angeles
4810 Sunset Blvd.
Los Angeles, California
90027
Church of Scientology
of Los Gatos
2155 S. Bascom Avenue,
Suite. 120
Campbell, California
95008
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Church of Scientology
of San Diego
1330 4th Avenue
San Diego, California
92101
Church of Scientology
of San Francisco
83 McAllister Street
San Francisco, California
94102
Church of Scientology
of Santa Barbara
524 State Street
Santa Barbara, California
93101
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Church of Scientology
of Stevens Creek
80 E. Rosemary
San Jose, California
95112
Church of Scientology
of the Valley
15643 Sherman Way
Van Nuys, California
91406
Colorado
Church of Scientology
of Colorado
3385 S. Bannock Street
Englewood, Colorado
80110
Connecticut
Church of Scientology
of New Haven
909 Whalley Avenue
New Haven,
Connecticut
06515
Florida
Church of Scientology
of Florida
120 Giralda Avenue
Coral Gables, Florida
33134
Church of Scientology
of Orlando
1830 East Colonial Drive
Orlando, Florida
32803
Church of Scientology
of Tampa
3617 Henderson Blvd.
Tampa, Florida
33609

Georgia

Minnesota

Church of Scientology
of Georgia
1132 W. Peachtree Street
Atlanta, Georgia
30309

Church of Scientology
of Minnesota
Twin Cities
1011 Nicollet Mall
Minneapolis, Minnesota
55403

Hawaii
Missouri
Church of Scientology
of Hawaii
1148 Bethel Street
Honolulu, Hawaii
96817

Church of Scientology
of Kansas City
3619 Broadway
Kansas City, Missouri
64111

Illinois
Church of Scientology
of Illinois
3011 N. Lincoln Avenue
Chicago, Illinois
60657

Church of Scientology
of Missouri
6901 Delmar Blvd.
St. Louis, Missouri
63130
Nevada

Massachusetts
Church of Scientology
of Boston
448 Beacon Street
Boston, Massachusetts
02115
Michigan
Church of Scientology
of Ann Arbor
2355 W. Stadium Blvd.
Ann Arbor, Michigan
48103
Church of Scientology
of Michigan
321 Williams Street
Royal Oak, Michigan
48067
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Church of Scientology
of Nevada
846 E. Sahara Avenue
Las Vegas, Nevada
89104
New Mexico
Church of Scientology
of New Mexico
8106 Menaul Blvd. N.E.
Albuquerque, New
Mexico
87110
New York
Church of Scientology
of Buffalo
47 W. Huron Street
Buffalo, New York
14202
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Church of Scientology
of Long Island
99 Railroad Station Plaza
Hicksville, New York
11801
Church of Scientology
of New York
227 W. 46th Street
New York, New York
10036
Ohio
Church of Scientology
of Cincinnati
215 West 4th Street, 5th
Fl.
Cincinnati, Ohio
45202
Church of Scientology
of Ohio
30 N. High Street
Columbus, Ohio
43215
Oregon
Church of Scientology
of Portland
323 S.W. Washington
Portland, Oregon
97204
Pennsylvania
Church of Scientology
of Pennsylvania
1315 Race Street
Philadelphia,
Pennsylvania
19107

Puerto Rico

ZIMBABWE

Church of Scientology
of Puerto Rico
272 JT Piñero Avenue
Hyde Park, Hato Rey
San Juan, Puerto Rico
00918

Church of Scientology
of Bulawayo
Suite 202
Southampton House
Corner Main and 9th
Ave.
Bulawayo

Texas
Church of Scientology
of Texas
2200 Guadalupe
Austin, Texas
7870

Church of Scientology
of Harare
Braude Brothers
Building
47 Speke Avenue
Harare

Utah

ZUID-AFRIKA

Church of Scientology
of Utah
1931 South 1100 East
Salt Lake City, Utah
84106

Church of Scientology
of Cape Town
Dorlane House
39 Roeland Street
Cape Town 8001
Church of Scientology
of Durban
20 Buckingham Terrace
Durban 3630

Washington
Church of Scientology
of Washington State
2226 Third Avenue
Seattle, Washington
98121
Washington, DC
Founding Church
of Scientology of
Washington, DC
1701 20th Street NW
Washington, DC 20009
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Church of Scientology
of Johannesburg
4th Floor, Budget House
130 Main Street
Johannesburg 2001
Church of Scientology
of Johannesburg North
Bordeaux Centre
Gordon Road, Corner Jan
Smuts Avenue
Blairgowrie
Randburg 2125
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Church of Scientology
of Port Elizabeth
2 St. Christopher’s
27 Westbourne Road
Central
Port Elizabeth 6001
Church of Scientology
of Pretoria
307 Ancore Building
Corner Jeppe and Esselen
Sunnyside, Pretoria 0002
ZWEDEN
Church of Scientology
of Göteborg
Varmlandsgatan 16, 1 tr.
41328 Göteborg

Church of Scientology
of Malmö
Porslinsgatan 3
21132 Malmö
Church of Scientology
of Stockholm
Götgatan 105
11662 Stockholm

Church of Scientology
of Bern
Muhlemattstrasse 31
Postfach 384
3000 Bern 14
Church of Scientology
of Geneva
4, rue de L’Aubepine
1205 Geneva

ZWITSERLAND
Church of Scientology
of Basel
Herrengrabenweg 56
40054 Basel

Church of Scientology
of Lausanne
10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne
Church of Scientology
of Zurich
Badenerstrasse 141
8004 Zurich
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DE SCIENTOLOGY

MISSIES

Internationaal hoofdkantoor

ENGELAND

ITALIË

Scientology Missions
International
6331 Hollywood Blvd.
Los Angeles, California
90028

Scientology Missions
International
United Kingdom Office
Saint Hill Manor
East Grinstead
West Sussex RH19 4JY
England

Scientology Missions
International
Italian Office
Via Cadorna 61
Vimodrone
20090 Milano

Continentale hoofdkantoren

LATIJNS-AMERIKA
AFRIKA
EUROPA
Scientology Missions
International
African Office
6th Floor Budget House
130 Main Street
Johannesburg 2001
South Africa

Scientology Missions
International
European Office
Sankt Nikolajvej 4–6
Frederiksberg C
1953 Copenhagen

Scientology Missions
International
Latin American Office
Pomona 53
Colonia Roma
C.P. 03100
Mexico, D.F.
VERENIGDE STATEN

AUSTRALIË, NIEUW
ZEELAND, OCEANIË

GEMENEBEST VAN
ONAFHANKELIJKE
STATEN

Scientology Missions
International
Australia, New Zealand
and Oceania Office
201 Castlereagh Street
Sydney
New South Wales 2000
Australia

Scientology Missions
International
CIS Office
c/o Hubbard Humanitarian
Center
Borisa Galushkina Ul. 19A
129301 Moscow, Russia

CANADA

HONGARIJE

Scientology Missions
International
Canadian Office
696 Yonge Street
Toronto, Ontario
M4Y 2A7

Scientology Missions
International
Hungarian Office
P.F. 351,
1438 Budapest
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Scientology Missions
International
Flag Land Base Office
118 North Fort Harrison
Ave.
Clearwater, Florida 33755
Scientology Missions
International
Western United States
Office
1308 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, California
90027
Scientology Missions
International
Eastern United States
Office
349 W. 48th Street
New York, New York
10036

De
Scientology kerk
ALBANIË
Church of Scientology
Mission of Tirana
3 Ramiz Treni Street
Tirana

Church of Scientology
Mission of Victoria
2624 Quadra Street
Victoria, British
Columbia V8T 4E4
CHILI

AUSTRALIË
Church of Scientology
Mission of Inner West
4 Wangal Place
Five Dock
New South Wales 2046
Church of Scientology
Mission of Melbourne
55 Glenferrie Road
Malvern 3144
Victoria
CANADA
Church of Scientology
Mission of Beauce
11925 Le Avenue
Ville de St. Georges
Beauce, Quebec G5Y 2C9
Church of Scientology
Mission of Halifax
2589 Windsor Street
Halifax, Nova Scotia
B3K 5C4
Church of Scientology
Mission of Vancouver
101 – 2182 W. 12th Ave.
Vancouver, British
Columbia V6K 2N4

Church of Scientology
Mission of Chile
Calle Nuncio Laghi 6558
La Reyna
COLOMBIA
Church of Scientology
Mission of North Bogota
Avenida 13 #104-91
Bogota, D.C.
Church of Scientology
Mission of Bogota
Carrera 20 No. 52-27
Bogota

Church of Scientology
Mission of Copenhagen
Bulowsvej 20
1870 Frederiksberg C
Church of Scientology
Mission of Lyngby
Sorgenfrivej 3
2800 Lyngby
Hubbard Kursus Center
Virklundvej 5
8600 Silkeborg
Hubbard Kursus Center
Storgaden 78
6052 Viuf Kolding
DOMINICAANSE
REPUBLIEK

CONGO
Church of Scientology
Mission de Kinshasa
BP 1444 Fele No. 7
Kinshasa/Limete
COSTA RICA
Church of Scientology
Mission of San Jose
15 Mts. Este de Pali
La Florida Tibas
San Jose
DENEMARKEN

Church of Scientology
Mission of Chinatown
1407 555 Jervis Street
Vancouver, British
Columbia V6E 4N1

Church of Scientology
Mission of Odense
Kongensgade 68
5000 Odense C

Church of Scientology
Mission of Aalborg
Boulevarden 39 St.
9000 Aalborg
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Church of Scientology
Mission of Santa
Domingo
Condominio Ambar Plaza
II
Bloque II, Apto 302
Ave Nunez de Caceres
Esq Sarasota
Santo Domingo
DUITSLAND
Church of Scientology
Mission of Bremen
Osterdeich 27
28203 Bremen
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Church of Scientology
Mission of Dresden
Bischofsweg 46
01099 Dresden
Church of Scientology
Mission of Goppingen
Geislingerstrasse 21
73033 Goppingen
Church of Scientology
Mission of Heilbronn
Keilstrasse 6
74080 Heilbronn
Church of Scientology
Mission of Karlsruhe
Karlstrasse 46
76133 Karlsruhe
Church of Scientology
Mission of Pasing
Bäckerstrasse 31
81241 Munich
Church of Scientology
Mission of Bayern
Färberstrasse 5
90402 Nurnburg
Church of Scientology
Mission of Reutlingen
Heinestrasse 9
72762 Reutlingen
Church of Scientology
Mission of Ulm
Eythstrasse 2
89075 Ulm
Church of Scientology
Mission of Wiesbaden
Mauritiusstrasse 14
65183 Wiesbaden

ENGELAND
Church of Scientology
Mission of Hove
59A Coleridge St.
Hove, East Sussex
BN3 5AB
Church of Scientology
Mission of Bournemouth
42 High St.
Poole, Dorset BH15 1BT

Church of Scientology
Mission of Toulouse
9 rue Edmond de Planet
31000 Toulouse
GRIEKENLAND
Dianetics and Scientology
Centre of Greece
Patision 200
11256 Athens
GUATEMALA

EQUADOR
Church of Scientology
Mission of Guayaquil
Frente A La Gasolinera
Shell
A Lado De Univisa
Guayaquil

Church of Scientology
Mission of Guatemala
11 Avenida “A” 32-28
Zona 5
Guatemala Cuidad
01005
HONG KONG

FINLAND
Church of Scientology
Mission of Helsinki
PL 245, Peltolantie 2 B
01300 Vantaa

Church of Scientology
Mission of Hong Kong
62-64 Peel Street
Central
Hong Kong

FRANKRIJK

HONGARIJE

Church of Scientology
Mission of Bordeaux
BP 14
33036 Bordeaux

Church of Scientology
Mission of Baja
Arad u. 2
6500 Baja

Church of Scientology
Mission of Marseille
2, rue Devilliers
13005 Marseille

Church of Scientology
Mission of Budapest
PF.: 701/215
1399 Budapest

Church of Scientology
Mission of Nice
28 rue Gioffredo
06000 Nice

Church of Scientology
Mission of Budapest
Károly Krt. 4. III/em
1052 Budapest
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Church of Scientology
Mission of Dunaújvaros
Tancsics M. Ut 3. I/16
2400 Dunaujvaros

Church of Scientology
Mission of Sopron
Balfi Ut 56
9400 Sopron

Church of Scientology
Mission of Eger
PF.: 215
3301 Eger

Church of Scientology
Mission of
Százhalombatta
PF.: 69
2440 Százhalombatta

Church of Scientology
Mission of Gyor
Dozsa Gyorgy Rakpart 1
9026 Gyor
Church of Scientology
Mission of Kalocsa
Tavasz Ut 44
6300 Kalocsa
Church of Scientology
Mission of Kaposvar
PF.: 51
7601 Kaposvar
Church of Scientology
Mission of Miskolc
Vörösmarty 53 I/2
3530 Miskolc
Church of Scientology
Mission of Nyiregyhaza
Rakoczi Ut 3 I/1
4400 Nyiregyhaza
Church of Scientology
Mission of Paks
PF.: 10
7032 Paks

Church of Scientology
Mission of Szeged
PF.: 1258
6701 Szeged
Church of Scientology
Mission of Székesfehérvár
PF.: 176
8001 Székesfehérvár
Church of Scientology
Mission of Székszárd
PF.: 165
7100 Székszárd
Church of Scientology
Mission of Szolnok
Mária Ut 19
5000 Szolnok
Church of Scientology
Mission of Tatabanya
PF.: 1372
2800 Tatabanya
Church of Scientology
Mission of Tiszaújváros
Szederkényi Ut 1
3580 Tiszaújváros

Church of Scientology
Mission of Pecs
PF.: 41
7602 Pecs 2
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IERLAND
Church of Scientology
Mission of Dublin
62-63 Middle Abbey St.
Dublin 1
INDIA
Church of Scientology
Mission of Ambala Cantt
6352 Punjabi Mohalla
Amballa Cantt 133001
Church of Scientology
Mission of Patiala
24 Sampooran Lodge
Ajit Nagar
Patiala 147001
Church of Scientology
Mission of Bombay
433 Adash Magar
New Link Road Oshwara
Jogeshwari West
Mumbai 400102
ITALIË
Church of Scientology
Mission of Aosta
Corso Battaglione N. 13/B
41100 Aosta
Church of Scientology
Mission of Avellino
Via Derna 3
83100 Avellino
Church of Scientology
Mission of Barletta
Via Cialdini N. 67/B
70051 Barletta (Bari)
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Church of Scientology
Mission of Bergamo
Via Roma 85
24020 Gorle (Bergamo)

Church of Scientology
Mission of Macerata
Via Roma 13
62100 Macerata

Church of Scientology
Mission of Trieste
Via Mazzini N. 44
34122 Trieste

Church of Scientology
Mission of Cagliari
Via Sonnino 177
09127 Cagliari

Church of Scientology
Mission of Mantova
Via Visi 30
46100 Mantova

Church of Scientology
Mission of Castelfranco
Via 8/9 Maggio N. 59
Cornuda (Treviso)

Church of Scientology
Mission of Modena
Via Giardini 468/C
41100 Modena

Church of Scientology
Mission of Vicenza
Viale Milano 38D,
C/O Complesso Polialte
36075 Montecchio
Maggiore (Vicenza)

Church of Scientology
Mission of Como
Via Torno 12
22100 Como

Church of Scientology
Mission of Olbia
Centro Martini
Via Gabriele D’Annunzio
07026 Olbia (Sassari)

Church of Scientology
Mission of Conegliano
Via E. Cornaro 12
31025 Santa Lucia de
Piave (Treviso)
Church of Scientology
Mission of Cosenza
Via Duca degli Abruzzi 6
87100 Cosenza
Church of Scientology
Mission of Lecco
Via Mascari 78
22053 Lecco
Church of Scientology
Mission of Lucca
Viale G. Puccini 425/B
S. Anna
55100 Lucca

Church of Scientology
Mission of Palermo
Via Mariano Stabile N.
139
90145 Palermo
Church of Scientology
Mission of Ragusa
Via Cap. degli Zuavi 67
96019 Vittoria (RG)

KAZACHSTAN
Church of Scientology
Mission of Almaty
AB. Box 219
480000
Dianetics Center of
Karaganda
Ermekova 46
Karaganda
470061
Dianetics Center of
Pavlodar
AB. Box 2105
Pavlodar
637000
LETLAND

Church of Scientology
Mission of Seregno
Via G. da Fossano 40
22063 Cantù (Como)
Church of Scientology
Mission of Treviglio
Via Massari 1
Ciserano (BG)
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Dianetics Center of Riga
Laspesa U. 27-4
Riga 1011
LITOUWEN
Church of Scientology
Mission of Vilnius
Centrinis Pastas 2000
A/D 42
Vilnius
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MEXICO
Centro de Dianética
Hubbard de
Aguascalientes A.C.
Hamburgo No. 127
Fraccionamiento Del
Valle 1A Sec.
C.P. 20080
Aguascalientes, Ags.
Mission of Satelite
Valle Verde No. 59
Club de Golf Bellavista
Atizapan, Edo 52295
Mission of Chihuahua
Ortiz Del Campo 3309
Colonia San Felipe
Chihuahua, Chihuahua

Dianética y Cienciologia
Valle, A.C.
Edificio Santos
Ave. Madero 1955 Pte.
Local 712
Zona Centro
Monterrey N.L.

Dianetics Center
of Uzgorod
Dobrianskogo Ul. 10-9
Uzgorod
294000

Mission of Tijuana
Balboa #19-S284
Lomas Hipodrom
Tijuana B.C.

Church of Scientology
Mission of Salzburg
Rupertgasse 21
5020 Salzburg

MOLDOVIË

Church of Scientology
Mission of Wolfsberg
Wienerstrasse 8
9400 Wolfsberg

Dianetics Center of
Kishinev
Dokuchaeva UL. 4-73
272028 Kishinev
NIEUW ZEELAND

OOSTENRIJK

PAKISTAN

Instituto de Filosofia
Aplica de Bajio
Calle Manuel Doblado
111
Zona Centro,
León Gto. CP 37000

Church of Scientology
Mission of Christchurch
PO Box 1843
Christchurch

Dianetics Centre
A-3 Royal Avenue
(Opposite URDU College
Block 13C)
Gulshan-E-Iqbal
Karachi

OEKRAÏNE

ROEMENIË

Centro Hubbard
de Dianética
Tecamachalco
Isabel La Catolica #32
Centro Historico
Mexico DF

Hubbard Humanitarian
Center of Harkov
AB. Box 53
Harkov 52
310052

Church of Scientology
Mission of Bucharest
Via Carlo Porta
34 Lissone
Bucharest

Dianetics Center
of Kremenchug
Mira Ul. 3-161
Kremenchug
Poltavsky Region
315326

Church of Scientology
Mission of
Szekelyudvarhely
Odorheiu Secuiesc Str M,
Sasovenau 13
4150 Szekelyudvarhely

Instituto de Dianética
Monterrey A.C.
Tulancingo 1262
Colonia Mitras
Monterrey N.L.
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RUSLAND
Dianetics Center
of Barnaul
Vodoprovodnaja Ul., 95
Barnaul
656014
Dianetics Center
of Briansk
Dokuchaeva Ul., 15-72
Briansk
241037
Dianetics Center
of Dimitrovgrad
AB Box 189
Dimitrovgrad-12
Ulianovsk Region
433510
Dianetics Center
of Ekaterinberg
Mira Ul. 8-24
Ekaterinberg
610066
Dianetics Center
of Habarovsk
Pankova Ul. 13-332
Habarovsk
680021
Dianetics Center
of Izhevsk
Novostroitelnaya Ul.,
25-A, 67
Izhevsk
426006

Dianetics Center
of Kaliningrad
Frunze Ul. 24-13
Kaliningrad
Moscow Region
141090

Dianetics Center
of Krasnoyarsk
Naberezhnaya Ul. 41-27
Divnogorsk
Krasnoyarsk Region
663080

Dianetics Humanitarian
Center of Kaluga
Engelsa Ul. 9-13
Kaluga 248016

Dianetics Center
of Kursk
Magistralny Proezd 12-2
Kursk

Dianetics Center
of Kazan
Latyshskih Strelkov Ul.
33-171 Kazan
Tatarstan Region
420089

Dianetics Center
of Magnitogorsk
AB Box 3008
Magnitogorsk
455000

Dianetics Center
of Kislovodsk
Telmana Ul. 3-6
Kislovodsk
357746

Dianetics Center
of Minsk
AB Box 4
Minsk, Belarus
220017

Dianetics Center
of Kogalym
Mira Ul. 2-12
Kogalym
Tyumen Region
626481

Dianetics Center
of Mitishi
2nd Shelkovsky Proezd
5/1-62
Mitishi
Moscow Region
141007

Dianetics Center
of Kostomuksha
Geroiev Ul. 2-20
Kostomuksha
Karelia Region
186989

Church of Scientology
of Moscow
Bolshaja Semenovskaja
Ul. 42
Moscow
105094
Dianetics Center
of Murmansk
Pereulok Rusanova, 10514
Murmansk
183766
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Dianetics Center
of Nizhny-Novgorod
AB Box 123
Nizhny-Novgorod
603074

Hubbard Humanitarian
Center of Omsk
AB. Box 3768
Omsk
644043

Dianetics Center
of Nizhnekamsk
Urmanche Ul. 3-3
Nizhnekamsk
Tatarstan
423550

Dianetics Center
of Omsk II
AB. Box 999
Glavpochtamt
Omsk
644099

Dianetics Center
of Novgorod
AB Box 13
Novgorod
173025

Dianetics Center
of Orenburg
Vystavochnaya Ul.
25-213
Orenburg
460024

Dianetics Center
of Novgorod II
AB Box 120
Novgorod
173001

Dianetics Center of Oriol
Polikarpova Pl. 32
Oriol
302000

Dianetics Center
of Novosibirsk
Dostoevskogo 5-31
Novosibirsk
630104

Dianetics Center
of Penza
Mira Ul. 55-89
Penza
440046

Dianetics Center
of Novy Urengoy
Youbileynaya Ul. 1-41
Novy Urengoy
Tyumen Region
626718

Dianetics Center
of Penza II
Riabova Ul. 6C
Penza
440056

Dianetics Center
of Obninsk
Gagarina Ul. 27
Obninsk
249020

Dianetics Center of Perm
AB. Box 7026
Perm
614000
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Dianetics Center
of PetropavlovskKamchatsky
Kavkazskaja Ul. 30/1-31
PetropavlovskKamchatsky
683006
Dianetics Center
of Samara
Leninskaja 22-1-3
Samara
443001
Dianetics Center
of Saratov
AB. Box 1533
Saratov
410601
Dianetics Center
of St. Petersburg
Razezshaja Ul. 44
St. Petersburg
192007
Dianetics Humanitarian
Center of Surgut
Lermontova Ul. 6-1
Surgut
Tyumen Region
626400
Dianetics Humanitarian
Center of Toliatti
AB. Box 14
Toliatti
Samara Region
445050
Dianetics Center
of Troitsk
Sirenevya Ul. 10-87
Troitsk
142092
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Dianetics Center of Tula
Krasnoarmeysky Prospect
7-127 Tula
300000
Dianetics Center of Ufa
AB. Box 7527
Ufa - 76
450076
Dianetics Center
of Vladivostok
AB. Box 1-147
Vladivostok
690001
Dianetics Humanitarian
Center of Volgograd
AB. Box 6
Volgograd
400075
Dianetics Center
of Voronezh
AB. Box 146
Voronezh
394000
SLOVENIË
Mission of Koper
24 Gradon 3
Koper
SPANJE
Church of Scientology
Mission of Bilbao
Calle Juan de Garay
3, 1A
48003 Bilbao
Church of Scientology
Mission of Cercedilla
Cambrils 19
28034 Madrid

Church of Scientology
Mission of Las Palmas
Calle Viera y Clavijo
33-2
35002 Las Palmas de
Gran Canaria
Church of Scientology
Mission of Sevilla
Urbanización Los Mirtos
No 65
41021 Sevilla
Church of Scientology
Mission of Valencia
C/ Hermanos Rivas 22-1-1
46018 Valencia
TAIWAN
Church of Scientology
Mission of Kaohsiung
85 Tong-shin Road
Shin-Shing District
Kaohsiung
Church of Scientology
Mission of Taipei
Sung-Ghang Road #16
Lane 63
Taipei
Church of Scientology
Mission of Taichung
82-2 Wu-Chuan-5 Street
Taichung
TSJECHIË
Church of Scientology
Mission of Prague
Hornokrcska 60
14000 Praha 4
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Alaska
Church of Scientology
Mission of Anchorage
1300 E. 68th Ave.,
Ste. 208A
Anchorage, Alaska 99518
California
Church of Scientology
Mission of Beverly Hills
109 N. La Cienega Blvd.
Beverly Hills, California
90211
Church of Scientology
Mission of Burbank
6623 Irvine Avenue
North Hollywood
California 91606
Church of Scientology
Mission of West Valley
9310 Topanga Canyon
Prairie St. Entrance
Chatsworth, California
91311
Church of Scientology
Mission of Escondido
326 S. Kalmia St.
Escondido, California
92025
Church of Scientology
Mission of Capitol
9915 Fair Oaks Blvd.
Suite A
Fair Oaks, California
95628
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Church of Scientology
Mission of Brand Blvd.
116 S. Louise Street
Glendale, California
91205

Church of Scientology
Mission of River Park
1300 Ethan Way, Ste. 100
Sacramento, California
95825

Church of Scientology
Mission of Sherman Oaks
13517 Ventura Blvd. Ste. 7
Sherman Oaks, California
91423

Church of Scientology
Mission of Bay Cities
2975 Treat Blvd. Suite D
Concord, California
94518

Church of Scientology
Mission of San Francisco
701 Sutter Street
San Francisco, California
94109

Church of Scientology
Mission of the San
Fernando Valley
7457 Densmore
Van Nuys, California
91406

Church of Scientology
Mission of The Foothills
2254 Honolulu Avenue
Montrose, California
91020

Church of Scientology
Mission of San Jose
826 N. Winchester
San Jose, California
95128

Church of Scientology
Mission of Antelope
Valley
423 E. Palmdale Blvd. #3
Palmdale, California
93550

Church of Scientology
Mission of Marin
1930 4th Street
San Rafael, California
94901

Church of Scientology
Mission of Palo Alto
410 Cambridge Ave.
Suite C
Palo Alto, California
94306
Church of Scientology
Mission of San
Bernardino
5 E. Citrus Ave. Ste. 105
Redlands, California
92373
Church of Scientology
Mission of Redwood City
617 Veterans Blvd. #205
Redwood City, California
94063

Church of Scientology
Mission of Santa Clara
Valley
2718 Homestead Road
Santa Clara, California
95051
Church of Scientology
Mission of Westwood
3200 Santa Monica Blvd.
Suite 200
Santa Monica, California
90404
Church of Scientology
Mission of Santa Rosa
628 Third Street
PO Box 970
Santa Rosa, California
95404
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Church of Scientology
Mission of Buenaventura
180 N. Ashwood Ave.
Ventura, California
93003
Church of Scientology
Mission of the Diablo
Valley
1327 N. Main St. Ste. 103
Walnut Creek, California
94596
Colorado
Church of Scientology
Mission of Alamosa
511 Main Street
Alamosa, Colorado
81101
Church of Scientology
Mission of Boulder
1021 Pearl Street
Boulder, Colorado
80302
Church of Scientology
Mission of Roaring Forks
827 Bennett Avenue
Glenwood Springs,
Colorado 81601
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Church of Scientology
Mission of Peoria
2020 N. Wisconsin
Peoria, Illinois
61603

Church of Scientology
Mission of Watertown
313 Common Street #2
Watertown Massachusetts
02172

Kansas

Michigan

Church of Scientology
Mission of Palm Harbor
565 Hammock Drive
Palm Harbor, Florida
34683

Church of Scientology
Mission of Wichita
3705 E. Douglas
Wichita, Kansas
67218

Church of Scientology
Mission of Genesee
County
423 N. Saginaw
Holly, Michigan
48442

Church of Scientology
Mission of Fort
Lauderdale
660 S. Federal Hwy #200
Pompano Beach, Florida
33062

Louisiana

Florida
Church of Scientology
Mission of Clearwater
100 N. Belcher Road
Clearwater, Florida
33765

Church of Scientology
Mission of Palm Beach
4727 Holly Lake Drive
Lake Worth, Florida
33463
Hawaii
Church of Scientology
Mission of Honolulu
1920 Hoolehua St.
Pearl City, Hawaii
96782
Illinois
Church of Scientology
Mission of ChampaignUrbana
312 W. John St.
Champaign, Illinois
61820

Nebraska
Church of Scientology
Mission of Baton Rouge
9432 Common St.
Baton Rouge, Louisiana
70809
Church of Scientology
Mission of Lafayette
104 Westmark Blvd.
Suite 1B
Lafayette, Louisiana
70506
Maine
Church of Scientology
Mission of Brunswick
2 Lincoln Street
Brunswick, Maine
04011
Massachusetts
Church of Scientology
Mission of Merrimack
Valley
142 Primrose Street
Haverhill, Massachusetts
01830
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Church of Scientology
Mission of Omaha
843 Hidden Hills Drive
Bellevue, Nebraska
68005
Nevada
Church of Scientology
Mission of Las Vegas
3355 Spring Mtn. Rd. #48
Las Vegas, Nevada
89102
New Hampshire
Church of Scientology
Mission of Greater
Concord
P.O. Box 112
Epsom, New Hampshire
03234

De
Scientology kerk

New Jersey

Pennsylvania

Church of Scientology
Mission of Collingswood
118 W. Merchant St.
Audubon, New Jersey
08106

Church of Scientology
Mission of Pittsburgh
37 Terrace Drive
Charleroi, Pennsylvania
15022

Church of Scentology
Mission of Elizabeth
339 Morris Avenue
Elizabeth, New Jersey
07208

South Carolina

Church of Scientology
Mission of New Jersey
1029 Teaneck Road
Teaneck, New Jersey

Church of Scientology
Mission of Charleston
4050 Ashley Phosphate
Rd.
Charleston,
South Carolina 29418
Tennessee

07666
New York
Church of Scientology
Mission of Queens
56-03 214th Street
Bayside, New York
11364
Church of Scientology
Mission of Middletown
45 Dolson Avenue
Middletown, New York
10940
Church of Scientology
Mission of Rockland
7 Panoramic Drive
Valley Cottage, New York
10989

Church of Scientology
Mission of Memphis
1440 Central Avenue
Memphis, Tennessee
38104

Church of Scientology
Mission of San Antonio
8410 Beech Drive #207
San Antonio, Texas
78758
Washington
Church of Scientology
Mission of Bellevue
15424 Bellevue-Redmond
Redmond, Washington
98052
Church of Scientology
Mission of Burien
15216 2nd Ave. SW
Seattle, Washington
98166
Church of Scientology
Mission of Seattle
1234 NE 145th Street
Seattle, Washington
98155

Texas
Church of Scientology
Mission of El Paso
6330 North Mesa
El Paso, Texas
79912
Church of Scientology
Mission of Houston
2727 Fondren, Suite 1-A
Houston, Texas
77063
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Church of Scientology
Mission of Spokane
1432 W. Francis
Spokane, Washington
99205
Wisconsin
Church of Scientology
Mission of Milwaukee
710 E. Silver Spring Dr.
Suite E
White Fish Bay,
Wisconsin 53217
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en missies

ZUID-AFRIKA

ZWEDEN

ZWITSERLAND

Church of Scientology
Mission of Norwood
18 Trilby Street
Oaklands
Johannesburg 2192

Church of Scientology
Mission of Hassleholm
Vakken Verts Allen 8
26136 Landskrona
Hassleholm

Church of Scientology
Mission of Luzern
Sentimattstrasse 7
6003 Luzern

Church of Scientology
Mission of Soweto
Box 314
Kwa-xuma, Soweto 1868

Church of Scientology
Mission of Stockholm
Grev Guregatan
11438 Stockholm

Church of Scientology
Mission of Ticino
Via Campagna 30
6982 Serocca D’Agno
Church of Scientology
Mission of Zurich
Regensbergstrasse 89
8050 Zurich

INTERNET
Voor meer informatie over Dianetics, Scientology en verwante onderwerpen, bezoek
welke van de volgende sites dan ook op het World Wide Web.
http://www.scientology.org
http://faq.scientology.org
http://foundingchurch.scientology.org
http://on-line.scientology.org
http://www.drugfreemarshals.org
http://www.scientologyhandbook.org
http.//www.smi.org
http://www.studytechnology.org
http://www.dianetics.org
http://www.lronhubbard.org
http://lronhubbardtribute.org
http://www.able.org
http://www.appliedscholastics.org
http://www.criminon.org
http://www.narconon.org
http://www.thewaytohappiness.org
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<vervolg van voorflap>

THEOLOGIE & PRAKTIJK VAN
EEN HEDENDAAGSE GODSDIENST

De Scientology godsdienst bestrijkt
alle aspecten van het leven.
Scientology geeft een
duidelijk omschreven weg aan
om de bewustwording te
verruimen, waardoor de mens
zich geleidelijk verheft
uit de beslommeringen van het
dagelijks bestaan tot de
vreugde van ware
geestelijke vrijheid.

THEOLOGIE & PRAKTIJK VAN EEN HEDENDAAGSE GODSDIENST

bestaan van een spirituele wereld, die de materiële
wereld te boven gaat, door hun ontdekkingen
slechts wordt gesterkt. Misschien is het universum
inderdaad begonnen met de ‘big bang’ van de
astronomen, maar daarmee is de vraag ‘waarom?’
nog steeds niet beantwoord. Evenmin kunnen wij
daaruit opmaken hoe het universum zich verder
zal ontwikkelen, en al helemaal niet, of onze
ogenschijnlijk vergankelijke levens mogelijk een
hoger doel dienen.
De groei van Scientology is voornamelijk te
danken aan het feit dat hier dit soort vragen wordt
beantwoord. Axioma’s die nauwkeurig de
fundamentele wetten en waarheden van het leven
definiëren staan bij Scientology centraal. Wetten
en waarheden die gelden voor iedereen. In deze
axioma’s kan de mens ontdekken wie hij werkelijk
is, waar hij werkelijk toe in staat is, en hoe hij zich
van zijn spirituele vermogens volledig bewust kan
worden. Wie zich in Scientology verdiept, ontdekt
een grote mate van wijsheid, die van toepassing is
op het leven in zijn geheel.
Onder hen die de Scientology godsdienst
diepgaand hebben bestudeerd zijn
godsdienstwetenschappers van internationale
reputatie, uit wier bevindingen dit boek is
samengesteld. Het is daarmee niet alleen een
uiteenzetting van een van de belangrijkste
godsdiensten ter wereld, maar zet deze bovendien
in een geheel nieuw perspectief.
Een beduidende oorzaak van de
aantrekkingskracht van Scientology is het feit dat
het geen dogmatische godsdienst is. Scientology
wijst een weg die leidt naar ‘weten hoe te weten’.
Er zijn geen zaken die men wordt verondersteld te
geloven Scientology kent geen willekeurig gezag.
Men baseert zich op de uitgangspunten en ontdekt
zelf dat deze werkbaar zijn. Maar dat is slechts het
begin. Uiteindelijk kan men door middel van
Scientology de ware zekerheid verwerven van de
eigen onsterfelijkheid als spiritueel wezen.
Het feit dat Scientology dit soort
fundamentele vragen over het bestaan aan de orde
stelt en beantwoordt, plaatst Scientology volledig
in de traditie van de grote wereldgodsdiensten.
Alleen, Scientology is nieuw. De godsdienstige
beginselen van Scientology zijn nieuw, de
organisatie is nieuw, en wat het voor de mens kan
doen is nieuw. En, niet te vergeten, wat
Scientology betekent voor de toekomst van de
mens, op de drempel van de eenentwintigste eeuw,
is volkomen nieuw.
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cientology kan worden onderscheiden als
de enige belangrijke nieuwe godsdienst die is
ontstaan in de twintigste eeuw. Sinds de stichting
in 1954 heeft Scientology een opmerkelijke groei
laten zien. Uit het zaad, dat door slechts enkele
toegewijde aanhangers rond het midden van deze
eeuw werd gezaaid, groeide Scientology uit tot een
wereldomspannende gemeenschap, die heden ten
dage bestaat uit meer dan 3.000 kerken, missies,
en verwante organisaties en groeperingen, die
ongeveer 8 miljoen aanhangers in meer dan
honderd landen ten dienste staan. Daaruit blijkt
onomstotelijk dat Scientology in een
fundamentele godsdienstige behoefte voorziet.
Het is een betreurenswaardig feit, dat deze
eeuw wordt gekenmerkt door het feit dat de
intermenselijke relaties een achterstand hebben
opgelopen ten opzichte van de snelle
technologische vooruitgang. In dit spirituele
vacuüm worstelt de hedendaagse mens met
zichzelf, wat - alle verbazingwekkende
technologische prestaties ten spijt - ten koste gaat
van onze samenleving. Juist om die reden zijn ook
in onze hedendaagse samenleving vragen met
betrekking tot de essentie van de menselijke
natuur en zijn spirituele plaats in de wereld nog
altijd van wezenlijk belang. Nergens wordt dat
duidelijker dan in de ogenschijnlijke strijd tussen
Wetenschap en Godsdienst. Een kwestie waarover
zelfs de hedendaagse wetenschappers verdeeld zijn.
Sommigen voeren de wetenschappelijke
ontdekkingen aan in hun argumentatie tegen het
bestaan van een Opperwezen, en dus tegen de
behoefte aan een godsdienst in welke vorm dan
ook. Anderen, die zich bezighouden met
natuurkundige vraagstukken en de oorsprong van
het universum, zeggen dat hun overtuiging van het
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