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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.
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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

37

De
Scientology kerk
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
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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.

66

Organisaties van de
Scientology godsdienst

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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