Forholdet
mellem
Scientologi
og andre
religioner
Fumio Sawada
Ottende indehaver af
hemmelighederne i
Yui-itsu shinto

April 1996

DAN The Relationship Between Scn and Other_Cover.indd 1-2

APPROVED

2/1/2017 1:32:32 PM

DAN The Relationship Between Scn and Other_Cover.indd 3-4

APPROVED

2/1/2017 1:32:32 PM

Forholdet
mellem
Scientologi
og andre
religioner

DAN The Relationship Between Scn and Other.indd 1

APPROVED

2/1/2017 1:51:07 PM

DAN The Relationship Between Scn and Other.indd 2

APPROVED

2/1/2017 1:51:07 PM

Forholdet mellem
Scientologi og andre religioner

Indhold

I.

Introduktion

1

II.

Hvad er Scientologi?

2

III. Scientologi og forholdet til andre religioner

3

IV. Scientologi praksis – auditering

5

V.

Ceremonier

7

VI. Konklusion

7

Om forfatteren

8

DAN The Relationship Between Scn and Other.indd 3

APPROVED

2/1/2017 1:51:07 PM

DAN The Relationship Between Scn and Other.indd 4

APPROVED

2/1/2017 1:51:07 PM

April 1996
Fumio Sawada
Ottende indehaver af
hemmelighederne i
Yui-itsu shinto

Forholdet
mellem
Scientologi
og andre
religioner

I. Introduktion
Forfatteren er japaner, og artiklen handler om ligheder og forskelle mellem
Scientologi religionen og andre af verdens religioner. Artiklen beskæftiger sig
også specielt med ligheder og forskelle set fra et japansk perspektiv og vil således
sammenligne Scientologi med japanske religioner.
I Japan betyder ordet religion at undervise i oprindelsen, at undervise i kilden til
oprindelsen. Dette er den japanske definition, der måske ikke svarer til den vestlige
definition. I denne artikel benyttes den japanske definition. Det kan tilføjes, at
ifølge japansk lovgivning skal en religiøs organisation for at være en religion også
udbrede sin lære, udføre religiøse ceremonier og oplære menighedsmedlemmerne.
Scientologi udfører alt dette, som det skitseres på de følgende sider.
I det japanske digt ”Waka” på 31 stavelser hedder det, at der er mange stier ved
bjergets fod, men fra bjergets top er udsigten til månen den samme. Det er et
gammelt digt fra før kristendommens ankomst til Japan. Det handler mest om de
to hovedreligioner i Japan, nemlig shintoisme og buddhisme, hvorom det siges, at
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man ender på samme måde uanset hvilken sekt, man tilhører. Pointen var: Hvorfor skal man
kives? Men endnu vigtigere er det, at når der er så mange ligheder mellem religioner, hvorfor
skulle man så koncentrere sig om forskellene?
Scientologi religionen er forholdsvis ukendt i Japan, skønt mange biblioteker har Scientologi
bøger, der ikke kun er skrevet af grundlæggeren L. Ron Hubbard, men også af Scientologi
Kirken. Efter at have læst 30 bøger om emnet finder undertegnede, at det er et godt råd til
enhver, som ønsker at vide mere om emnet, at læse disse bøger.

II. Hvad er Scientologi?
Scientologis oprindelse går tilbage til 1930’erne, da L. Ron Hubbard, amerikaneren som senere
skulle blive Scientologis grundlægger, rejste i østen og spurgte sig selv, hvorfor mennesket
har sådan en elendig tilværelse. Ingen havde været i stand til at besvare hans spørgsmål, da
han som ung mand spurgte om, hvor mennesket kom fra, og hvor mennesket var på vej hen.
I 1950 skrev L. Ron Hubbard en bog om et emne, som han kaldte Dianetik (”gennem sind”),
hvilket var hans tidlige forskning i sindet. Bogen Dianetik: Den moderne videnskab om mental
sundhed var meget populær og blev hurtigt en bestseller, der nu har solgt mere end 17 millioner
eksemplarer. Da Dianetik bevægelsen voksede, og forskningen blev udvidet fra sindet til sjælen,
blev et andet emne født – Scientologi – og den første kirke blev grundlagt i 1954 i USA. Dianetik
kom til Japan kort efter, men det første formelle Scientologi missionsarbejde, der fandt sted i
september 1962, markerede den officielle begyndelse på Scientologis historie i Japan. Det første
officielle foredrag om Scientologi blev afholdt den 10. september 1962 i en tætpakket sal.
Ordet ”Scientologi” er dannet af det latinske scio, der betyder ”vidende – i ordets fuldeste
betydning”, og det græske logos, der betyder ”at studere”.
L. Ron Hubbard forklarer i bogen Scientologi: Tankens grundbegreber, at emnet faktisk har sit
udspring i psykologiens rødder, men at vi må forstå, at det ikke er afledt af nutidens psykologi,
men i stedet af den ældre psykologi, som der blev undervist i blandt verdens religioner, før
det spirituelle element blev fjernet fra emnet i sidste århundrede.
Psykologi betyder bogstaveligt ”studiet af ånden”. I dag har psykologi mistet denne betydning,
og den hverken studerer eller anerkender ånden som et virkeligt emne for studie. I denne
forstand er Scientologi meget anderledes, idet den studerer ånden, ligesom de fleste store
religioner i verden gør det.
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Religioner anerkender almindeligvis, at menneskeånden har forbindelse til den store ”livskraft”
i dette univers. Men ordet ”ånd” er imidlertid vanskeligt at definere. Nogle vil argumentere
for, at ånden faktisk er det menneskelige sind. Men i Scientologi betyder ordet ”ånd” ”en
selv”, og det har en langt videre betydning end blot sindet. I Seichi-no-Ie, der er en japansk
shinto-religion, udtrykkes det ved, hvad der kunne oversættes til ”guds barn”. Det svarer til de
japanske ord ”hime” eller ”hiko”. I Scientologi skabte grundlæggeren L. Ron Hubbard ordet
”thetan”, fordi intet eksisterende ord kunne beskrive det fuldt ud.
Det er ikke noget nyt i religion at skabe nye ord til at forklare nye begreber, der ikke findes
ord for. I Japan skabte mesteren Kobodaishi, som grundlagde Shingon (der er en meget stor,
gammel og traditionel, esoterisk buddhistisk sekt), mange ord, der var behov for at udvikle,
så religionen kunne praktiseres.
Og dog blev der ikke skabt et nyt ord for Gud i Scientologi. Skønt begrebet Gud ikke er del af
Scientologi studiet, og medlemmerne tillades at have deres egen idé om, hvad dette ord betyder
eller ikke betyder, bruges ordene ”det Højeste Væsen”, ”det uendelige”, ”altets alt”, ”universets
skaber” samt selvfølgelig ”Gud”.
Til forskel fra visse andre religioner har Scientologi intet bestemt dogme om gudsbegrebet, men
lader i stedet hver person udvikle sin egen forståelse af, hvordan han passer ind i universet og
tingenes natur. Deraf kan troen følge. Således synes Scientologi studerende ikke blot at komme
fra alle samfundslag og nationaliteter, men tillige fra meget forskelligartede religiøse baggrunde.
Det er meget almindeligt i Japan og i Østen at være medlem af mere end én religion. I den
tradition opgiver nogle japanske Scientologi studerende heller ikke deres andre religioner, men
har, så vidt jeg forstår, benyttet deres Scientologi studier til at styrke deres tidligere religiøse
tilhørsforhold og tro på Gud. Dette har en vis lighed med det, der praktiseres i Seicho-no-Ie, en
relativt ny shinto-religion der også har medlemmer, som kommer fra buddhisme, kristendom
og andre trosretninger.

III. Scientologi og forholdet
til andre religioner
Scientologi har åbenlyse ligheder med buddhisme. Endda i en sådan grad at grundlæggeren
L. Ron Hubbard engang spurgte nogle asiatiske buddhistledere, om han kunne være den
Metteya, som Buddha havde profeteret om. Buddha, Gautama Siddhartha, havde ved sin død
fortalt sine tilhængere, at i fremtiden ville der komme en Buddha, der ville gøre det arbejde
færdigt, han havde påbegyndt, og at denne ville blive kaldt Metteya. Om Hubbard vil fuldende

Side 3

DAN The Relationship Between Scn and Other.indd 3

APPROVED

2/1/2017 1:51:07 PM

den store Siddharthas humane hensigter, kan kun tiden vise. Det er ikke denne artikels formål
at besvare det spørgsmål, som Hubbard rejste. Opfyldelse af profetier er imidlertid et andet
lighedstræk med andre religioner, store som små.
Den første bog, denne forfatter læste, var Scientologi: Tankens grundbegreber. Det første, der
umiddelbart slog mig under læsningen, var, hvor meget indholdet lignede shinto-religioner.
Især opfattelsen at livet blot er noget tilsyneladende, og at den fysiske verden faktisk er den
tilsyneladende verden, der er til for at blive opfattet med sanserne. Dette er meget lig læren
fra grundlæggeren af Seicho-no-Ie, mesteren Masaharu Taniguchi. (Mester Taniguchi var
en af de fire, som skrev Universets Historie ned for den hellige mester Onisaburo Deguchi af
Oomoto, der er en anden japansk shinto-religion). Både Oomoto og Seicho-no-Ie er relativt nye
i japansk historie, idet Oomoto startede mod slutningen af sidste århundrede, og Seicho-no-Ie
startede i 1920’erne.
I buddhisme udtrykkes den samme idé om ”livets tilsyneladenhed” som ”Shiki soku, Ku soku
ze shiki”, hvilket ganske enkelt betyder, at alt, der kan opfattes med de fem sanser, simpelthen er
intethed eller tomt. Buddhister hævder også, at menneskets universer kun er manifestationer
fra sindet. Selvfølgelig har buddhisme også en meget dybere mening, ligesom Scientologi har
det.
Andre forklaringer på livet og sindet er også tilsvarende visse shinto-anskuelser som for
eksempel den, at minder om oplevelser registreres i en film-lignende hukommelse, hvor
hvert billede kopierer begivenheden for personen. Dette har igen ligheder med Seicho-no-Ie.
Men et udtryk i Scientologi havde min største interesse, nemlig udtrykket theta. Det, der i
Yui-itsu shinto-retningen kan være en tilsvarende betegnelse, betyder ”den store livskraft i
universet”. Det er også fælles med Hakke shinto-retningen, der stod for de religiøse ydelser
til kejserfamilien op til genindførslen af Meiji. Dette samme begreb blev derpå grundlag for
nyere shinto-religioner såsom Mahikari, der blomstrede efter krigen.
Forestillingen, om at en person har levet før, er gammel og fuldt accepteret i østens religioner.
Scientologi teori og praksis baseres på dette begreb, at man er et åndeligt væsen, som Hubbard
har kaldt en ”thetan”, og at man kan genkalde tidligere liv, samt at ens tidligere handlinger
som åndeligt væsen bestemmer ens situation i nutiden. Der findes over 180.000 religiøse
organisationer i Japan, og jeg mener, at de fleste af disse deler denne opfattelse på en eller
anden måde. Dette begreb daterer sig tilbage ikke kun til Buddhas tid, men også til vedaerne
der er kilden til de store indiske religioner.
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IV. Scientologi praksis – auditering
Den centrale praksis i Scientologi kaldes auditering fra det latinske audire, hvilket betyder at
lytte. Personen, der besvarer spørgsmål, som han bliver stillet af en auditor (”en der lytter”),
opnår et højere bevidstheds- og åndeligt stade samt helbredelse af legemlige, psykosomatiske
lidelser. Dette har rigtig meget tilfælles med nogle af de nyere shinto-religioner, der stammer
fra Yui-itsu shinto-linjen, der daterer sig 1.400 år tilbage i Japan.
Scientologi tanken startede med Hubbards tidlige forskning i 1930’erne, hvilket er
sammenfaldende i tid med de nyere shinto-religioners søgen efter en anvendelig religiøs praksis
til helbredelse af ånden. Auditering begyndte i USA i 1950, da Dianetik: Den moderne videnskab
om mental sundhed blev udgivet. I den bog skitserer Hubbard, hvordan man kan nå en tilstand,
der betegnes som clear, dvs. fri for hvad der kaldes det reaktive sind. Det kunne sammenlignes
med tilstanden ”Satori” eller endog ”Naikan” i buddhisme. I visse shinto-retninger hvor man
under en lærers ledelse mediterer over oplevelser i barndommen eller i tidligere liv som en
selvrefleksion over den måde, man er på nu. Auditering, der ligeledes kan beskrives som en
refleksion over ens fortid, hvad enten det er barndommen eller tidligere liv, kan også frembringe
den samme refleksion og forståelse af ens nuværende tilstand i livet.
Man lærer, hvordan auditering skal udføres, ved at studere i Scientologi studielokaler, der
kaldes akademier og kursuslokaler. Der læser og lærer eleven auditeringspraksis og teknik
under en kursusleders vejledning. Auditering er den praksis, hvorunder den uddannede auditor
får en person, som ikke er clear, til at besvare spørgsmål om sin fortid. Den, som modtager
auditeringen, kaldes en ”præclear”, idet han endnu ikke er clear. Efterhånden som præclear
besvarer de spørgsmål, auditoren stiller, oplever han befrielse for stress, en forbedring og fred
i sindet samt et almindeligt åndeligt velbefindende. Det er forskelligt, hvor lang tid det tager
at blive en dygtig auditor, men det kan tage fra måneder til år afhængigt af hvilken grad af
færdighed og nøjagtighed, auditoren stræber efter at nå.
I Oomoto-retningen praktiseres ”Naikan” stadig og resulterer i rehabilitering af ungdoms
forbrydere. Resultaterne, der opnås med ”Naikan”, har ført til, at regionale myndigheder har
anerkendt denne praksis. Som endnu en sammenligning har Scientologi rehabiliterings
programmer i gang for ungdomskriminelle mange steder i verden. Selvom ”Naikan” og
”auditering” har mange lighedspunkter, er de dog også fundamentalt forskellige. Men det
er imidlertid et eksempel, der viser to religioner, der griber det samme problem an fra to
kulturer og finder løsninger med tydelige ligheder. Under auditering fortæller man auditoren
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i enkeltheder, hvad man havde fundet, der gav én vanskeligheder fra fortiden, hvorimod man
under ”Naikan” selv reflekterer under en lærers vejledning. Slutresultatet er i begge tilfælde
en forbedring af åndelig opførsel og en genopblomstring af etisk opførsel.
I Seicho-no-Ies tilsvarende praksis, der kaldes ”Sin-So-Kan”, oplæres man til at konfrontere
sig selv gennem sin fortid. Dette har også ligheder med auditering. I begge tilfælde skal man
konfrontere sin fortid.
Scientologi har en gradueret vej til oplysning, der benævnes Broen til Fuldkommen Frihed.
Resultatet af at bestige denne bro ved at blive auditeret og lære, hvordan man auditerer, er
ikke blot en vældig mængde oplysning, men tillige en spirituel væren der kan sammenlignes
med ”Chin-Kon-Ki-Shin”, som er shintos store hemmelighed og betyder ”at tilfredsstille
menneskeånden, så den kan vende tilbage til en gudlignende tilstand”. Dette er en meget
lignende opfattelse. Og det er blevet udøvet af flere shinto-religioner, herunder Hakke shinto,
der blev grundlagt i 1025 efter vor tidsregning.
At forbedre mennesket ved hjælp af naturlig åndelig helbredelseskunst er ikke en tabt praksis
i japanske religioner, som den er i visse andre religioner. Religioner såsom Seicho-no-Ie,
Sekai-Kyusei-kyo, Shinto-tenkokyo, Ananai-kyo og andre er alle interesserede i praksisser i
Japan, der fremkalder tilstanden Chin-kon-Kishin. Tilhængerskaren tæller 20 millioner. Mens
deres teknikker kan være forskelligartede, er deres formål og hensigter direkte sammenlignelige
med Scientologis auditeringspraksis og den måde, dens medlemmer trin for trin bliver ledt
op ad Broen til Fuldkommen Frihed.
I andre af verdens hovedreligioner savner denne tilstand heller ikke beskrivelse. I islam betyder
udtrykket ”imam zamam” en person, som er så oplyst, at han forstår alle den hellige Korans
syv betydninger.
I det kristne skriftemål skal man også konfrontere sin fortid. Igen ligner dette Scientologi,
som også tilbyder skriftemålsprocedure. En person skal se tilbage i sin fortid og konfrontere
en anden person med den – auditoren – og skrifte. Resultatet heraf er igen det samme for de
to trosretninger, nemlig en forbedring af ånden og genrejsning i livet.
Dette slutter igen cirklen til Buddha, som forudsagde, at en dag ville Metteya frigøre mennesket
fra det, der holder det tilbage. I Japan er Metteya-profetierne anderledes end dem i Pali. Her går
profetierne ikke så meget ud på, at en given person nødvendigvis vil vende tilbage, men snarere
på at mennesket kan få en vej til at vende tilbage til et spirituelt stade som profeteret. I Japan
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har mange religioner, både buddhist- og shinto-retninger, ventet på, at sådanne begivenheder
skulle indtræffe. Scientologi har et middel til at hæve menneskets åndelige evner. Japan er
et land, hvor religioner lægger vægt på at hæve menneskets åndelige evner. Fra et japansk
synspunkt er Scientologi bestemt en religion i lighed med andre, der allerede er her.

V. Ceremonier
En religion ville ikke være komplet uden ceremonier, og Scientologi har en særlig bog,
der hedder Baggrund og ceremonier. Denne bog benyttes af Scientologi Kirkens præster til
forrettelse af begravelse, bryllup og velkomst af nyfødte i verden, for blot at nævne nogle få
Scientologi ceremonier. I vesten afholdes desuden søndagssamlinger.

VI. Konklusion
Som konklusion kan man ikke nå til nogen anden afgørelse end, at Scientologi er en religion.
Den har større lighed med japanske religioner end med vestlige religioner, og af den grund
kan den blive misforstået i vesten, fordi den ikke ligner de andre hovedreligioner. Men den
er ikke desto mindre en international religion, som er meget lig religioner i Japan, der har
20 millioner tilhængere.
Jeg vil også gerne nævne den højtærede akademiske religionsvidenskabsmand og emeritus
fellow ved Oxford Universitet i England, Bryan Ronald Wilson. Han har foretaget et meget
detaljeret studium af Scientologi fra et vestligt, akademisk synspunkt. Jeg anbefaler stærkt
dette studium til yderligere læsning.
Fumio Sawada
April 1996
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Om forfatteren
Fumio Sawada er den ottende indehaver af hemmelighederne i den ældste religion i Japan,
Yui-itsu shinto. Yui-itsu shinto betyder ”En guds vej, skaber af himlen og jorden”. Den første
indehaver af Yui-itsu shinto-hemmeligheden eller Tamanoya-hemmelighederne, som de
også kan kaldes, var Shoto-ku Taishi (kronprins af Shotoku) for 1.440 år siden. Den anden
indehaver af hemmelighederne var kejser Tenmu fra 712, som også skrev Kojiki, Japans
første skriftlige historiebog. Den tredje indehaver af hemmelighederne var grundlæggeren
af shugendo-religionen.
Sawada er tidligere leder for Sophis Universitet, der er et af Japans mest ansete universiteter.
Han er formand for Japans Kristelige Demokratiske Parti. Han er blevet hædret med den
islamitiske titel Haji, idet han fuldførte en pilgrimsrejse til Mekka. Han er præsident for
Ahlut-Bait (A.S.) Center i Japan. Hans ældste søn studerer for tiden islam i Iran, og hans
næstældste søn studerer i Vatikanet.
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