
 דייוויד צ'ידסטר
פרופסור לדת השוואתית

 אוניברסיטת קייפטאון
דרום-אפריקה

אוקטובר 1995

סיינטולוגיה
דת בדרום-אפריקה

HEB Scn a Religion in South Africa_Cover.indd   1-2 4/26/2017   6:42:18 PM



HEB Scn a Religion in South Africa_Cover.indd   3-4 4/26/2017   6:42:18 PM



סיינטולוגיה
דת בדרום-אפריקה

HEB Scn a Religion in South Africa.indd   1 5/3/2017   9:26:43 PM



HEB Scn a Religion in South Africa.indd   2 5/3/2017   9:26:43 PM



 סיינטולוגיה
דת בדרום-אפריקה

תוכן עניינים

1 מבוא   .I

3 הכרה בדת   .II

4 אמונות דתיות   .III

6 טקס דתי   .IV

8 אתיקה דתית   .V

9 התנסות דתית   .VI

11 ארגון דתי   .VII

12 סיינטולוגיה בדרום-אפריקה   .VIII

15 הערות סימוכין   .IX

HEB Scn a Religion in South Africa.indd   3 5/3/2017   9:26:43 PM



HEB Scn a Religion in South Africa.indd   4 5/3/2017   9:26:43 PM



סיינטולוגיה
דת בדרום-אפריקה

 דייוויד צ'ידסטר
פרופסור לדת השוואתית

 אוניברסיטת קייפטאון
דרום-אפריקה

אוקטובר 1995

I. מבוא
בין שאר הדברים, דתות הן ניסויים אנושיים ייחודיים ביצירה של זמן 

מקודש ומרחב מקודש. דתות מסמנות את הימים הקדושים בלוח שנה 

מקודש עבור קיום מנהגים, חגיגות או ימי הנצחה מיוחדים. דתות 

גם מסמנות מקומות קדושים – מקומות סגידה, מקומות התאספות, 

מקומות עלייה לרגל – עבור סוגים מיוחדים של פולחן. על-ידי השתתפות 

בזמן ובמרחב מקודשים, בני אדם מבססים את המחויבויות הדתיות 

שלהם בעולם.

כל הדתות, אפילו "תנועות דתיות חדשות", מוצאות דרכים להפוך זמן 

ומרחב למקודשים. בלוח השנה הדתי הבינלאומי של הסיינטולוגיה, 

הלאומי,  הייסוד  "יום  בתור  מצוין  בנובמבר   11 ה- לדוגמה, 

דרום-אפריקה", בו חוגגים את ההקמה של ארגון הסיינטולוגיה הראשון 

בדרום-אפריקה, הארגון שנוסד ביוהנסבורג ב-1957. למרות שהרצאות 

על סיינטולוגיה הוצגו ביוהנסבורג כבר ב-1955, ההקמה של ארגון 

הסיינטולוגיה הראשון שם סימנה את תחילתם של חיי דת סיינטולוגיים 

מאורגנים בדרום-אפריקה.
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עמוד 2

לאחר יותר מעשור של צמיחה, סיינטולוגיה נתקלה בהתנגדות מצד ממשלת דרום-אפריקה. בחסותה של 

מחלקת הבריאות, ועדת חקירה ממשלתית פורמאלית כונסה בין אפריל 1969 לדצמבר 1970 כדי לחקור 

את סיינטולוגיה. הוועדה, כשהגישה את הדו"ח שלה ב-1972, פרסמה המלצה לא מבוססת שסיינטולוגיה 

לא צריכה להיות מּוּכרת בתור מוסד דתי או דת בדרום-אפריקה.

אולם, למרות ההמלצה של ועדה זאת, סיינטולוגיה קיבלה רשות להירשם בתור ארגון ללא מטרות 

רווח. בלוח השנה הדתי של סיינטולוגיה, ה-16 בינואר מסומן בתור חג "יום ההכרה באפריקה" לציון 

היום ב-1975 שבו סיינטולוגיה הוכרה בתור ארגון ללא מטרות רווח בדרום-אפריקה. למרות זאת, 

סיינטולוגיה ממתינה להכרה משפטית מלאה, בהתאם להכרה שסיינטולוגיה קיבלה במקומות אחרים 

לגיטימית בדרום-אפריקה. כאשר זה יתרחש, חג חדש עשוי להתווסף אל לוח השנה הדתי  בעולם, כדת 

של סיינטולוגיה.

בייצור של מרחב מקודש, סיינטולוגיה הקימה מקומות סגידה ברוב מרכזי הערים הראשיות במדינה. 

אחרי ארגון הסיינטולוגיה הראשון ביוהנסבורג, ארגוני סיינטולוגיה נוסדו בקייפטאון ב-1961, בפורט 

אליזבת ב-1962, בדרבן ב-1963 ובפרטוריה ב-1968. ב-1981 נוסד ארגון נוסף ביוהנסבורג, המשרת את 

צפון יוהנסבורג. כמו כל מקום קדוש אחר, הארגונים האלה הם אתרים לסוגים מיוחדים של פעילות 

דתית. יועצים רוחניים מוסמכים של סיינטולוגיה מציעים מגוון רחב של שירותים דתיים, כולל שירותי 

סופשבוע, ייעוץ רוחני וטקסי חתונות, הענקת שם והלוויות, שהופכים את האתרים הללו למרכזים 

חיוניים בחיי הדת של סיינטולוגיה.

לפיכך, כמו בכל דת אחרת, סיינטולוגיה היא ניסוי אנושי ייחודי בייצור של זמן מקודש ומרחב 

מקודש. עם זאת, כמו בכל דת אחרת, סיינטולוגיה היא ניסוי אנושי ייחודי בלהיות אנושי. על-ידי 

ההגדרה שלה עצמה, סיינטולוגיה היא "פילוסופיה דתית יישומית. השאיפה שלה היא להביא את 

being רוחני וביחס ליקום בכללותו".1 במילים אחרות,  האדם להבנה של עצמו ושל חייו בתור 

המקודשים  למימדים  ביחס  ביטוי  לידי  שבאה  אנושי  להיות  דתית  דרך  מפתחת  סיינטולוגיה 

והעל-אנושיים של החיים.

הגדרות אקדמיות סטנדרטיות של דת נוטות להתמקד במאפיינים העל-אנושיים או הקדושים של 

העולמות הדתיים. לפי גישה של הגדרת דת שניתן למצוא את שורשיה בהגדרה של האנתרופולוג מהמאה 

התשע-עשרה א"ב טיילור, דת היא ביסודו של דבר ההתקשרות עם נשגבות על-אנושית. במונחים אלה, 

דת היא מערכת של אמונות ועיסוקים ביחס לרוחני, לעל-טבעי, או ל-beings על-אנושיים המתעלים מעל 

ועוברים מעבר לרמה השגרתית של הקיום האנושי. בגישה אחרת להגדרה של דת, שאת מקורה ניתן 

למצוא בעבודה של הסוציולוג אמיל דורקהיים, דת היא מערכת של אמונות ועיסוקים הקשורים לנושא 

מרכזי מקודש המאחדים קהילת אנשים. מנקודת מבט זו, דת ממלאת את החיים במשמעות ובעוצמה 

קדושות דרך אמונות במיתוסים ובתורות, באמצעות העיסוקים של פולחן ואתיקה, דרך התנסות אישית, 
ודרך צורות של ארגון חברתי.2
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אין ספק שסיינטולוגיה, אשר צמחה מטכניקות של ריפוי רוחני של דיאנטיקה שנוסחו ב-1950 על-ידי 

המייסד שלה, ל. רון האברד, יכולה להיות מוגדרת בתור דת במסגרת ההגדרות הסטנדרטיות. אולם, 

דיונים אקדמיים נוטים להתעלם מהדינמיקות הפוליטיות של הכחשה והכרה המעורבים בהגדרה של 

דת. לפיכך, לפני תיאור המאפיינים הבסיסיים של דת הסיינטולוגיה, זה יהיה הכרחי לסקור כאן בקצרה 

את ההיסטוריה השנויה במחלוקת של ההכרה בדת בדרום-אפריקה.

II. הכרה בדת
בשיח המערבי, המונח "דת" תמיד היה בעייתי. השורש הלטיני הקדום שלה, religio, מציין דרך מקורית 

של התנהגות – בקפדנות, בנאמנות, ועם תשומת לב קפדנית לפרטים. למרות זאת, דרך מקורית זו של 

התנהגות, היתה מוגדרת באמצעות ההיפוך שלה, superstitio, סוג של התנהגות המונעת על-ידי בערות, 

פחד, והונאה. כפי שהבלשן אמיל בנווניסט הבחין, "הרעיון של 'דת' דורש להיות מוגדר, אם אפשר לומר 

כך, על-ידי היפוכו, הרעיון של 'אמונה תפלה'." 3 באופן בלתי נמנע, ההבחנה בין דת לאמונה תפלה, 

בין המקורי למרמה, בין המוכר למוזר, מצטמצמת להתנגדות הבסיסית בין "אנחנו" ל-"הם". בתוך 

ההתנגדות הזו, דת אמיתית נטענת עבור "אנחנו", בעוד אמונות ועיסוקים המבוססים על בורות, פחד, 

והונאה של אמונות תפלות נזקפים ל-"הם".

באפריקה הדרומית, להתנגדות המושגית הזאת בין דת לאמונות תפלות היתה היסטוריה ארוכה בדוחות 

האירופיים על אמונות ועיסוקים של ילידי אפריקה. במהלך המאה ה-19, משקיפים אירופאים סירבו 

להכיר בכך שהצורות האלה של חיי דת אפריקאיים צריכים להיחשב כ-"דת". לדוגמה, בתחילת המאה 

ה-19, ג"ט ון דר קמפ, המיסיונר הראשון של האגודה המיסיונרית של לונדון בדרום-אפריקה, הציג את 

ההכחשה הזו של הדת האפריקאית. כשהוא מתייחס לאנשים בכף המזרחי, ואן דר קמפ הצהיר: "אם 

באמצעות דת אנחנו מבינים יראת כבוד לאלוהים, או את הפעולה החיצונית שבאמצעותה יראת הכבוד 

הזו באה לידי ביטוי: מעולם לא הצלחתי להבחין בכך שהיתה להם דת כלשהי, וגם שום מושג על קיומו 

של אלוהים".4 ברור שוואן דר קמפ הכחיש את העובדה שלאנשים בכף המזרחי היתה "דת" אמיתית. 

במקום זאת, ואן דר קמפ התעקש, שהאפריקאים סבלו מהבערות, הפחד, וההונאה של "אמונה תפלה".

הסירוב הזה להכיר באמונות ובעיסוקים האפריקאיים המשיך למאה העשרים. בשנות ה-20, לדוגמה, 

האנתרופולוגי האפריקנרי ו"מ אייסלן, ששימש במנהלה לעניינים מיוחדים של הבנטו של ה"פ וורווארד 

במהלך היישום של "האפארטהייד הגדול" בשנות ה-50, טען שלאפריקאים אין דת של ילידים. המונח, 

godsdiens )דת(, טען אייסלן, צריך להיות מיועד רק עבור מה שהוא כינה "תרבות נעלה". לאפריקאים, 

שלפי אייסלן חסרה להם תרבות כזו, עשויה להיות geloofsvorme )צורות או דפוסים של אמונה( אבל 

אין להם שום godsdiens.5 לכן, בנוסחה הזאת, אפריקאים בדרום-אפריקה המשיכו לסבול מהכחשה 

מוחלטת של המורשת הדתית שלהם.

המונח "דתות" היה בעייתי בדיוק באותו אופן. בשפה האנגלית, השימוש המתועד הראשון של המונח 

״דתות", ברבים, נמצא ב-1593 בעבודה של התיאולוג הפרוטסטנטי ריצ'רד הוקר. שלא כמו השימוש 
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בן זמננו, הּוֶקר השתמש במונח "דתות" כדי להבדיל בין שתי דתות: הפרוטסטנטית והקתולית.6 ללא ספק, 

הּוֶקר ראה שתי דתות – פרוטסטנטית וקתולית – היכן שהוגי הדעות שבאו אחריו ראו רק אחת, נצרות. 

במהלך המאה השמונה-עשרה, אירופאים שחשבו על דת חילקו את העולם לארבע דתות, נצרות, יהדות, 

אסלאם ועבודת אלילים, כאשר האחרונה לפעמים חולקה שוב לעבודת אלילים עתיקה, מודרנית ו-"שטנית".7 

עד 1870, כאשר פ' מקס מולר העביר הרצאות מבוא על דת השוואתית, מספר הדתות העיקריות התרחב 

לשמונה – נצרות, יהדות, אסלאם, הינדואיזם, בודהיזם, זרתוסטרא, קונפוציאניזם וטאואיזם – אבל 

עם אזכור משמעותי של מה שמקס מולר כינה "דתות בלי ספרים" של ילידים.8 המונח "דתות", שבמקור 
השתמשו בו להגדיר זרמים בנצרות, היה יותר ויותר בשימוש במאמצים להכניס היגיון לעולם של גיוון דתי.9

במאה העשרים, המונחים "דת" ו-"דתות" המשיכו להיות מסובכים בקונפליקט דתי. בתגובה לעלייתן 

של "תנועות דתיות חדשות" בשנות ה-60 וה-70, לדוגמה, תעמולה נגד כתות שללה את המעמד הדתי 

של תנועות אלה על-ידי הצמדת תוויות עליהם כמיזמים עסקיים, כארגונים פוליטיים חתרניים, או 

כ-"כתות" שעושות שטיפת מוח. נראה שהטיעונים נגד כתות לאורך קווים אלה אפילו השפיעו על הניתוח 
האקדמי של דתות חדשות.10

למרות שזה היה נפוץ במידה מסוימת בתעמולה נגד כתות, נראה שוועדת החקירה של דרום-אפריקה 

שניסתה להכחיש את המעמד הדתי של סיינטולוגיה בדוח שלה מ-1972 עסקה יותר בחיזוק הנחות 

נוצריות מסוימות לגבי מה צריך להיחשב בתור דת לגיטימית בדרום-אפריקה. לפי הוועדה, סיינטולוגיה 

לא היתה דת בגלל שאין בה סגידה ראויה לאלוהים אישי. "למרות שסיינטולוגיה מתיימרת להכיר בישות 

עליונה", הוועדה טענה, "היא אף פעם לא מציינת אותה בתור כוח שולט או אלוהים אישי הזכאי לצייתנות 

ולסגידה".11 תוך היזכרות בהכחשה הנוצרית המיסיונרית מהמאה התשע-עשרה של הדת האפריקאית, 

הכחשה זו של המעמד הדתי של סיינטולוגיה היתה מבוססת על הנחות נוצריות ספציפיות לגבי הצורה 

הנאותה של סגידה שלכאורה הכרחית לאמונות ולעיסוקים כדי שייחשבו לדת אמיתית.

בסתירה מפורטת שפורסמה ב-1975, הפרופסור הדרום-אפריקאי למדעי הדת, ג"ק אוסטוייזן, תיאר 

באירוניה שסיינטולוגים היו יכולים להשיג הכרה כדת על-ידי הוועדה בקלות רבה יותר "אם הם היו 
משתחווים לפני פרה קדושה או אל הקוף או אל הפיל או נחש או צפרדע".12

מכיוון שאפשר להתייחס לדרך חיים דתית בתור דרך להיות בן אדם, הכחשה זו של דתיּות של אחרים 

היתה גם הכחשה של האנושיות המלאה של בני אדם אחרים. לפיכך, שאלת ההגדרה של דת, היא לא 

רק סוגיה אקדמית. זה בסיסי כמו השאלה: מה נחשב בתור בן אדם?

III. אמונות דתיות
בכמה מקרים, נראה של. רון האברד דוחה את הכינוי "דת" עבור האמונות והעיסוקים של סיינטולוגיה. 

לדוגמה, הוא ציין פעם ש-"סיינטולוגיה היא לא פסיכותרפיה. זהו גוף של ידע, שכאשר משתמשים 

בו בצורה הולמת, נותן לאדם חופש ואמת".13 עם זאת, בהקשר הזה, נראה שלהאברד יש הבחנה בין 

ההיבטים הפורמאליים של דת, כגון אמונות, מנהגים, או חברּות, והאמת המשחררת. הדרך הזאת של 
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הבחנה בין "דת" ו-"אמת" היא אסטרטגיה דתית נפוצה. לדוגמה, התיאולוג הנוצרי קרל בארת' התעקש 

שהגוספל שלו אינו דת; שהוא אמת. מודודי העלה את אותה הטענה לגבי האסלאם, פרנץ רוזנצווייג 

עבור היהדות, וסרוופאלי רדהקרישנאן עבור ההינדואיזם. בכל המקרים האלה, הוגי דעות דתיים קבעו 
את הפירוש המוחלט והעוצמה של ה-"אמת" שלהם על-ידי הבדלתה מהדת.14

אולם, האברד גם גילה שאפשר להשתמש במונח "דת", אם הוא מוגדר כהלכה, כדי לציין את האמת 

המשחררת של סיינטולוגיה. "סיינטולוגיה", הסביר האברד, "היא דת במובן העתיק ביותר והמלא 

ביותר של המילה". עם זאת, יותר מאשר רק "עיסוק דתי", סיינטולוגיה היא "חוכמה דתית".15 המונח 

"דת", לפי האברד, "יכול לכלול ידע מקודש, חוכמה, knowingness על אלים, נשמות ונפשות".16 לפיכך, 

במונחים אלה, האברד טען בתוקף שסיינטולוגיה צריכה להיות מוכרת כדת.

האברד זיהה את השורשים ההינדיים, הבודהיסטיים והטאואיסטיים של החוכמה הדתית הזו. כמו 

צורות מסוימות של הינדואיזם, במיוחד האדויטה-ודאנטה, סיינטולוגיה תומכת בהכרה שהאדם עצמו 

הוא בסופו של דבר הכוח האלוהי העליון של היקום. בנוסחה הסנסקריטית של הוודאנטה, אטמן )העצמי 

ברהמין )האלוהי(. עם זאת, כמו היישום הבודהיסטי, סיינטולוגיה התוותה נתיב של  האנושי( הוא 

צעד-אחר-צעד לעבר שחרור מהבורות שמזכיר את ה-"דרך המתומנת" של הבודהיזם. דרך בודהיסטית 

זו עוברת דרך שלבים של הבנה נכונה, מסירות, תקשורת, התנהגות, דרך חיים, מאמץ, מודעות ומדיטציה 

כדי להשיג מצב של שחרור מלא שמחה המנותק מן העולם. באופן דומה, סיינטולוגיה מזהה דרך דתית, 

או גשר, המסמן התקדמות לעבר שחרור. עם זאת, בעוד הדרך הבודהיסטית תוכננה באופן עקרוני עבור 

חיים נזיריים שהורחקו מיחסי אנוש וממקצועות רגילים, לדרך הסיינטולוגית יש יותר במשותף עם 

הגישה הטאואיסטית להשגת הרמוניה רוחנית כחלק מהעולם. במובן הטאואיסטי, השחרור הוא מצב של 

איזון שבו אדם נמצא בהרמוניה עם כל מצבי הקיום. סיינטולוגיה מכוונת לעבר השגת הרמוניה דומה.

לפיכך, ניתן למצוא הדים של דתות אסייתיות עתיקות אלה, באמונות הדתיות של סיינטולוגיה. עם זאת, 

האברד הסיק שהשאיפות הסופיות של הדתות האלה – שחרור רוחני, ידע והרמוניה – הושגו בפועל רק 

לעתים נדירות. בהתייחסותו למסעותיו באסיה, האברד הבחין שהוא ראה הרבה מאוד אנשים שלומדים 

אבל מעטים שמגיעים. לפי האברד, הדרכים הדתיות העתיקות חסרו את התחושה של "הדחיפות הנחוצה 

כדי להגיע".17 דת מודרנית, הוא הסיק, חייבת לעשות יותר מאשר לזהות שאיפות רוחניות; היא צריכה 

לספק את האמצעים המעשיים להשגתן.

לסיינטולוגיה יש גם הרבה מהמשותף עם התנועות הנוצריות והיהודיות האלטרנטיביות העתיקות הידועות 

בתור גנוסטיקה. כמו הגנוסטיקה העתיקה, סיינטולוגיה מלמדת שבני אדם הם במהותם ישויות רוחניות, 

עם נשמות אלוהיות מאור טהור, שנלכדו באפלה של העולם החומרי. בקוסמולוגיה שלה, סיינטולוגיה 

תטה, הישות העליונה  מזהה שלושה היבטים בסיסיים של ממשות – כוח החיים שאליו מתייחסים בתור 

הידועה גם בתור האינסוף, והעולם הפיזיקלי של חומר, אנרגיה, מרחב וזמן המיוצג על-ידי ראשי התיבות 

MEST. בתור צורה ייחודית של כוח החיים, נפש האדם – התטן – הסתבך בכוחות של ה-MEST. בדרמה 

הקוסמית של סיינטולוגיה, ניתן להציל את התטן מההסתבכות הזו במצבים של העולם הפיזיקלי.
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סיינטולוגיה מציבה את השחרור הזה של התטן בתור עניין של הישרדות. "הדרך המתומנת" של 

סיינטולוגיה היא "שמונה הדינמיקות" שמייצגות שלבים רציפים של התרחבות בדחף הבסיסי להישרדות. 

ארבע הדינמיקות הראשונות הן "הדחף לעבר הקיום" של העצמי, משפחה, קבוצה, והמין האנושי; 

שתי הבאות הן הדחף להישרדות ברמה של כוחות חיים והעולם הפיזיקלי; והדינמיקות השביעית 

והשמינית מייצגות את שיא ההישרדות הרוחנית ברמה של נשמות והישות העליונה. כפי שהאברד הציע, 

"ההתקדמות מעלה לעבר הישרדות ברמות גבוהות יותר היא גם התקדמות לעבר אלוהים".18 במובן 

הזה, שמונה הדינמיקות מתוות דרך, לא רק לשחרור של הנפש מהמגבלות של העולם הפיזיקלי, אלא 

גם להשגת הכרה מוחלטת של אלוהים על-ידי התקיימות ברמה של הישות העליונה.

כמו לדתות אחרות, לסיינטולוגיה יש עיקרי אמונה רשמיים המציגים את האמונות הבסיסיות שלה. 

ניתן לזהות ארבעה היבטים עיקריים של עיקרי אמונה אלו. ראשית, עיקרי האמונה של סיינטולוגיה 

מדגישים זכויות אדם בסיסיות. הזכויות האלה מחייבות בכל רמה של קיום ולפיכך גם מייצגות את 

הזכויות של נפשות האדם כ-beings רוחניים חופשיים. לכולם יש זכות שווה שלא ניתנת לביטול לחופש 

של דת, חברה, מחשבה, ביטוי עצמי, חיים, שפיות, הגנה עצמית ורבייה. כדי להדגיש את הטבע המוחלט 

של זכויות אלה, עיקרי האמונה מצהירים ש-"לאף נציגות למעט אלוהים אין את הכוח להשהֹות או 

לבטל את הזכויות האלה, באופן גלוי או סמוי". שנית, עיקרי האמונה מכריזים על מסירות לריפוי דתי 

של המיינד האנושי. התחייבות זאת מקורה באמונה ש-"אין לנתק מהדת את לימוד המיינד והריפוי של 

מחלות שמקורן נפשי, ואין למחול עליהם בתחומים שאינם דתיים". שלישית, עיקרי האמונה מגלמים 

גישה אתית כלפי החיים המאמינה ש-"האדם הוא טוב ביסודו". בעוד שהטּוב הבסיסי נמצא בהרמוניה 

עם אחרים, "החוקים של אלוהים" אוסרים כל מעשה שיהרוס או יפחית את הישרדותם של החיים, 

השפיות או הנפש של אדם אחר. לבסוף, עיקרי האמונה של סיינטולוגיה מכריזים על המחויבות להשגת 
גאולה. "הנפש יכולה להינצל", עיקרי האמונה מסכמים, "והנפש לבדה עשויה להציל או לרפא את הגוף".19

הגאולה המובטחת בסיינטולוגיה אינה תלויה באמונה בעקרונות של עיקרי האמונה האלה. כפי שהאברד 

טען, השאלה של אמונה היתה אחת מההיבטים הכי לא מובנים של דת. הוא הבדיל בין שתהיה "אמונה 

במשהו" לבין האופי הרוחני של ה-"אמונה" עצמה. כאשר לאדם יש "אמונה במשהו״, בין אם בעיקרי 

אמונה דתית, ארגון או מושיע, האדם הזה הכניע את החופש שלו כ-being רוחני לשליטה של מישהו 

אחר. כאשר יש "אמונה במשהו" אמונות דתיות בסופו של דבר מסתכמות ב-"הקרבת עולמו של האדם". 

האמונה עצמה, עם זאת, היא המצב הרוחני של קיום בהרמוניה עם העולם ועם אלוהים. במובן המסוים 

הזה אמונה היא "קיום מלא של beingness. ועם המצב הזה, האדם יוכל לגרום לאמונה עצמה להתקיים 

בתוך עולמו האישי או שהוא יוכל לגרום לאנשים לתת בו אמון".20 סיינטולוגיה מכוונת לעבר השגת 

האמונה הזו שהיא ללא תנאים. יותר מאשר עניין של אמונה, אמונה זו היא ידע משחרר שמושג באמצעות 

דרך פעולה ספציפית.

IV. טקס דתי
כמו כל דת אחרת, גם סיינטולוגיה מקיימת פעילויות דתיות פורמאליות, שחוזרות על עצמן וייחודיות, 

שמהוות טקסים. ללא ספק, טקסי סיינטולוגיה כוללים טקסים המזכירים מנהגים מוכרים של דתות 
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אחרות. יועץ רוחני מוסמך מבצע טקסים רשמיים של סיינטולוגיה עבור חתונות, טקסי הענקת שם 

והלוויות. הם גם עורכים באופן קבוע שירותי סופשבוע במקומות הסגידה של סיינטולוגיה. אולם, 

בתוך סיינטולוגיה, טקסים אלה אינם המטרה כשלעצמם. הם מספקים הזדמנות רשמית לחיזוק הידע 

המשחרר של סיינטולוגיה. כפי של. רון האברד הסביר: "בשירות דתי של סיינטולוגיה אנחנו לא משתמשים 

בתפילות, בגישות של אדיקות, או באיומים של אבדון. אנחנו משתמשים בעובדות, באמיתות, בהבנות 

שהתגלו במדע של סיינטולוגיה. אנחנו לא קוראים מהתנ״ך )או הקוראן, התורה או מזמורי הוודות, 

לצורך העניין( ואומרים לאנשים שהתאספו שם – 'עכשיו זה משהו שאתם צריכים להאמין בו'."21 שוב, 

היעד של סיינטולוגיה הוא לא לטפח אמונה אדוקה באלוהות אישית, בטקסט קדוש או בעיסוק מעשי 

דתי; המטרה היא להשיג ידע דתי.

על הנתיב לעבר ידע משחרר זה, העיסוק המעשי הטקסי המרכזי בסיינטולוגיה ידוע בתור אודיטינג. 

אודירה, שמשמעותה לשמוע או להקשיב, אודיטינג מנוהל בסשנים שמתרחשים בין  מהמילה הלטינית 

מתחיל לבין אודיטור מנוסה שמקשיב בתשומת לב ומפקח על ההתקדמות. התיאוריה שתומכת בעיסוק 

מעשי זה מציעה שלבני אדם יש מיינד אנליטי שמעבד מידע ומיינד ריאקטיבי שמאחסן זיכרונות מכל 

ההתנסויות המכאיבות מהעבר. מאחר שרבות מאותן התנסויות היו טראומתיות, המיינד הריאקטיבי 

נושא עקבות עמוקים, או צלקות פסיכולוגיות, הנקראות אנגרמות. מכשולים פסיכולוגיים אלה הושתלו 

על-ידי התנסויות קודמות של החיים, חוויות טרום-לידה ותקופות חיים קודמות. למרות שהאנגרמות 

מוטבעות במיינד הריאקטיבי, אפשר להביא אותן למודעות ההכרתית ולנקות אותן באמצעות אודיטינג. 

כעזר לתהליך זה משתמשים במכשיר מדידה אלקטרוני – האלקטרופסיכומטר, או אי-מיטר – בסשנים 

של אודיטינג כדי למדוד את המטענים הפסיכולוגיים שקשורים למיינד הריאקטיבי. במונחים של 

סיינטולוגיה, האי-מיטר הוא כלי דתי שמשתמשים בו בסשנים של ייעוץ רוחני. באמצעות אודיטינג, 

אנגרמות יכולות להשתחרר, וכתוצאה מכך נוצר מצב של קיום שסיינטולוגים מתייחסים אליו בתור קליר.

למרות שהוא נסמך על תיאוריות ושיטות פסיכודינמיות מסוימות, אודיטינג יכול להיות מובן כעיסוק 

טקסי שמשלב היבטים של ריפוי דתי, ווידוי ומדיטציה.

קודם כול, אודיטינג יכול להיות מובן בתור ריפוי טקסי. כפי שהיסטוריון הדתות ג'ונתן ז' סמית הבחין 

פעם, ש-"דת שאינה מביאה לריפוי אינה יכולה לשרוד לאורך זמן".22 בעולם המודרני, מסורות דתיות 

נתנו את האחריות לריפוי הגוף והמיינד למקצוע מדעי הרפואה. אולם, כמו "התנועות הדתיות החדשות" 

האחרות, סיינטולוגיה עבדה כדי לתבוע מחדש את הפונקציה הדתית הזו של ריפוי. בייחוד, העיסוק 

המעשי של סיינטולוגיה מכוון לעבר השגת ריפוי רוחני שיכולות להיות לו השלכות חיוביות על הבריאות 

והרווחה של המיינד והגוף.

שנית, לאודיטינג יש הרבה מהמאפיינים של טקסים דתיים של וידוי. בתור תכונה מוכרת של עיסוק 

מעשי של הכנסייה הקתולית – העיסוק שבו חרטה, וידוי אצל הכומר ומעשים של תשובה מהווים מחזור 

מאהאוואגה, אם  טקסי חשוב, והווידוי גם מופיע כטקס בבודהיזם. בהתאם לטקסט הבודהיסטי של 

מישהו "זוכר שהוא ביצע חטא, וברצונו להיות טהור שוב, תנו לו לחשוף את החטא שהוא ביצע, וכאשר 
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הוא מתגלה, הכול יהיה טוב אצלו".23 לפיכך, בטקס הבודהיסטי, מצב של טוהר רוחני, הדומה מבחינות 

מסוימות למה שסיינטולוגים מתייחסים אליו בתור להיות קליר, דורש העלאת זיכרונות מהעבר וחשיפתם 

דרך הווידוי.

שלישית, העיסוק המעשי באודיטינג, במיוחד בשלבים המתקדמים של "אודיטינג סולו", מזכיר טקסים 

דתיים מסורתיים יותר של מדיטציה. בעיסוק המעשי הבודהיסטי, לדוגמה, לעתים קרובות משתמשים 

בעזרים טקסיים כדי למקד תשומת לב. האדם שעושה מדיטציה עשוי להתרכז בדוגמה חזותית, בטון 

מקודש או בחידה מסתורית כדי להשיג בהירות חדשה של מודעות. לעתים קרובות, מדיטציה נמצאת 

תחת פיקוח של מורה שמתבונן בהתקדמות של המתחילים.

בנוסף לאודיטינג, סיינטולוגיה מספקת הכשרה בתור תוכנית חינוכית הממצה את המימד הדתי של 

פעילות הלמידה. בהרבה מסורות דתית, לימוד אינטנסיבי של הטקסטים המקודשים הוא טקס דתי 

בישיבה היהודית, לדוגמה, לימוד הטקסטים המקודשים תחת פיקוחו של מומחה לתלמוד מובן  חשוב. 

במפורש כפעילות דתית עם כל המאפיינים של טקס. בדומה לכך, ההכשרה של סיינטולוגיה כרוכה 

בהתעסקות אינטנסיבית עם טקסטים מקודשים, תחת פיקוח של יועץ רוחני, כפעילות דתית חשובה. 

בדיוק כמו שסיינטולוגיה ניסתה למצות את הפונקציה הדתית של ריפוי, היא גם עבדה כדי לשקם את 

המשמעות הדתית של הפעילות המאורגנת של למידה.

V. אתיקה דתית
כל הדתות פיתחו כללים אתיים, סטנדרטים אתיים וערכים אתיים שמנחים התנהגות, נסיבות ומצבים 

רגילים ויומיומיים של חיים אישיים וחברתיים. לסיינטולוגיה יש גם מערכת של אתיקה דתית. קווים 

מנחים להתנהגות גובשו בסדרה של תקנונים אתיים: תקנון הסיינטולוג מתאר עקרונות בסיסיים של 

התנהגות מוסרית; תקנון האודיטור מספק מדריך אתי לצורך עיסוק מעשי בייעוץ רוחני שקובע את 

ההתנהגות של יועצים רוחניים של סיינטולוגיה; ותקנון הכבוד פורס אידיאלים אתיים אליהם כל 

הסיינטולוגים יכולים לשאוף. תקנונים אלה לא רק קובעים התנהגות אישית, אלה מתייחסים לתקנונים 

האלה כבסיס לשינוי חברתי המבטיח עולם ללא אי-שפיות, פשיעה או מלחמה.

עם זאת, מאחורי תקנונים אתיים אלה, יש גישה מובהקת לאתיקה דתית שבה מתייחסים להתנהגות 

אתית כחלק אינטגרלי מצמיחה רוחנית. נראה שהתנהגות אתית היא תוצאה ישירה של התקדמות על 

הגשר לשחרור רוחני. לכן, מהבחינה הזאת, אתיקה קרובה מאוד לכל האמונות הדתיות והעיסוקים 

הטקסיים של סיינטולוגיה.

בהנחה שבני אדם הם טובים מטבעם, סיינטולוגים גם מכירים בכך שהם מסוגלים לרוע. לפיכך, 

מתייחסים אל המעשים הרעים שבני אדם מבצעים, כאל אברציות של הטוב האינהרנטי של טבע 

האדם. מנקודת מבט זאת, הציווי האתי המרכזי של סיינטולוגיה הוא לתקן אברציות אתיות ולשחזר 

את הטוב המקורי של נפש האדם. בעיקרון, אתיקה דתית הופכת להיות עניין של השבת מצב קדמוני 

של הרמוניה אתית.
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בהיסטוריה של דתות, שיטות של אתיקה דתית לא טיפלו רק בפעולות ספציפיות. הם לא רק אסרו כמה 

פעולות, כגון לשקר, לגנוב או לרצוח, וציוו על אחרות. אלא אתיקה דתית התייחסה אל מה שניתן לקרוא 

לו נטיות של רצון עז. במסורת הנוצרית, לדוגמה, תיאולוגים של ימי הביניים ניסחו רשימה סטנדרטית 

של שבעה חטאים שדינם מוות – גאווה, כעס, תאווה, עצלות, תאוות בצע, גרגרנות וקנאה. למרות זאת, 

חטאים אלה לא היו פעולות ספציפיות; הם היו נטיות של רצון עז המסיטות בני אדם מאלוהים. כפי 

שהמשורר האיטלקי דאנטה אליגיירי הכריז ב-'קומדיה האלוהית' שלו, החטאים האלה היו שבע צורות 

שונות של אותה "אהבה מוטעית".24 על פי דאנטה, רצון עז מוטעה מנכר בני אדם מהאהבה האלוהית 

שמפקחת על ההרמוניה השמימית של הספירות הגבוהות. לפיכך, אתיקה דתית היתה תלויה בסופו של 

דבר בהפיכת הדיסוננס הרוחני להרמוניה רוחנית.

באופן דומה, אתיקה בודהיסטית זיהתה את שלושת החטאים שדינם מוות – הרגשות של תאווה, רדיפת 

בצע וכעס – שגם יכולים להיות מובנים כצורות של רצון עז. במקרה זה, רצון עז מוטעה לא נמצא 

בהרמוניה עם הטוהר והחופש של טבעו של בודהא. לפיכך, המסורות הנוצריות והבודהיסטיות שתיהן 

הבינו אתיקה דתית בתור עניין של הבאת הרצונות העזים של האדם להרמוניה עם האידיאל הרוחני.25 

האתיקה של סיינטולוגיה מבוססת על ניתוח דומה של הקשר בין דיסוננס והרמוניה בנטיות האנושיות 

של רצון עז. ניתוח אתי זה נוסח בצורה הברורה ביותר בסולם הטונים. על סולם מאפס עד ארבעים, 

סולם הטונים משרטט נטיות רוחנית שמהן זורמות תכונות שונות של פעולה. בתחתית הסולם, נטיות 

של רצון עז מאוד נמוכות – אפתיה, ייאוש – הן כל-כך קרובות למוות, שהן לא מספקות שום בסיס עבור 

פעולה אתית. קצת יותר גבוה, נטיות כגון פחד, כעס ועוינות מונעות את החופש הנחוץ כדי לחיות חיים 

אתיים. בטווח הבא, ההתקדמות במעלה הסולם היא ברורה בהתקדמות משמרנות, דרך עניין רב בחיים, 

למצב של עליצות. התנהגות אתית כעת הופכת לאפשרית. אבל הטווח לפעולה אתית גדל במהירות כאשר 

הסולם עולה דרך נטיות של התלהבות, השתתפות אסתטית והתעלות הרוח כדי להגיע לרמות גבוהות 

יותר שמייצגות את המקור של כל פעולה, ואת שלוות ה-Beingness העילאית.

לפיכך, סולם הטונים מציג מונחים להערכת הדיסוננס היחסי או ההרמוניה היחסית בין הנטיות של רצון 

עז של האדם לבין האידיאלים הרוחניים של סיינטולוגיה. כפי של. רון האברד ניסח: "כאשר יורדים 

בסולם הטונים, ניתן להניח שיותר ויותר דיסוננס מוכנס לתוך התטה. ... כאנלוגיה מוזיקלית, אפשר 

לומר שהצליל הפך לרטט פחות ופחות טהור והרמוני ונעשה יותר ויותר צורם ומזייף".26 לפיכך, באתיקה 

הדתית של סיינטולוגיה, פעולת אתיקה תלויה בהשבת רוח האדם למצבה המקורי של הרמוניה רוחנית.

VI. התנסות דתית
על פי ההיסטוריון של הדתות מירסאה אלאייד, הצורה העתיקה ביותר של התנסות דתית נמצאת 

בעיסוקים המעשיים של שאמאניזם. תוך שימוש בדבר שאלאייד קרא לו "טכניקות ארכאיות של 

אקסטזה", שאמאנים נכנסו למצבים של טראנס, טענו שהם יצאו מחוץ לגוף שלהם, והשתמשו בכוח 

שהושג באמצעות ההתנסויות יוצאות הדופן שלהם כדי לרפא את הגוף, המיינד והרוח.27 בדתות מקומיות 

קטנות של ילידים בכל רחבי העולם השאמאן ייצג את הסטנדרט כדי להגדיר את טבעה של התנסות דתית.
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אבל כפי שהאנתרופולוג פליסיטאס גודמן 28 טען, טכניקות שאמאניות ייצרו לא רק את ההתנסות 

הדתית העתיקה ביותר, אלא גם את סוג ההתנסות המתמיד והמתמשך ביותר, הטראנס. דרך מגוון של 

טכניקות – מדיטציה, תפילה, מזמורים, שירה, ריקוד, וכן הלאה – דתות עוררו וטיפחו את ההתנסות 

של טראנס. על פי גודמן, מצבים של טראנס מייצגים את המכנה המשותף מאחורי כל התנסות דתית. 

במונחים של גודמן, כל הדתות, בין אם הן יודעות את זה או לא, מעוררות חוויה של טראנס.

למרות שלסיינטולוגיה יש "טכניקות של התעלות הרוח", אותם נהלים ותהליכים שמתייחסים אליהם 

בתור "הטכנולוגיה הדתית" שלה, סיינטולוגיה התעקשה בעקביות שהחוויה הדתית הנתמכת על-ידי 

העיסוקים האלה לא צריכה להתפרש שלא כהלכה כטראנס. יתרה מזאת, בניגוד לטענות המופרכות של 

התעמולה שיוצאת נגד כתות, לטכניקות האלה אין קשר לתהליכים של היפנוזה או "שטיפת מוח".29 

במקום זאת, הטכניקות הדתיות שמשתמשים בהן בסיינטולוגיה מכוונות לעבר חוויה של בהירות רבה 

יותר של מודעות רוחנית.

עבור סיינטולוגיה, חוויה דתית היא ביסודה השגת הבנה. טבעה של הבנה מיוצגת בתור משולש – משולש 

 .)Communication( ותקשורת )Reality( ממשות )Affinity( שמורכב משלושה חלקים: אהדה – ARC-ה

בתור הפינה הראשונה של המשולש הזה, אהדה מסמלת את מידת הקרבה, החיבה או האהבה שחֹווים 

ביחס לאדם אחר. הפינה השנייה, ממשות, מצביעה על הסכמה בין-אישית לגבי מה שנראה שהוא העניין 

בכל סיטואציה. בפינה השלישית, תקשורת מגדירה את חילופי הרעיונות. בתור החלק החשוב ביותר של 

משולש ה-ARC, תקשורת ברורה יכולה לספק את הבסיס ליצירת אהדה בין-אישית והסכמה הדדית 

 ARC-לגבי ממשות. עם זאת, מאחר שבין כל שלושת ההיבטים של הבנה קיימים יחסי גומלין, משולש ה

מתואר כגדל ככל שהבנה גוברת. כנוסחה עבור הבנת טבעה של ההבנה, משולש ה-ARC מתפקד בתור 

מדד של הרחבת המודעות.

רמות מדורגות. לאחר שהאדם השיג את  דרך סדרה של  בסיינטולוגיה מתקדמת  דתית  התנסות 

ה-"שחרורים" הדרושים מההתניה של המיינד הריאקטיבי, אדם יכול להשיג את המצב החווייתי של 

קליר. על פי סיינטולוגיה "למצב של קליר במלוא תפארתו אין שום תיאור מקביל בכל הכתבים הקיימים 

בתרבות שלנו".30 לפיכך, כמו חוויה מיסטית באופן כללי, ניתן לתאר את החוויה של להיות קליר כבל 

תתואר, כמצב הכרתי שהוא מעבר למילים. עם זאת, כמו החוויה המיסטית, מצב זה של הכרה מאופיין 

על-ידי מודעות מוגברת שבה מושגים ידע ותובנה חדשים.

מעבר למצב של קליר, סיינטולוגיה מספקת טכניקות לצורך השגת רמות גבוהות אפילו יותר של חופש 

רוחני ויכולת. כ-Operating Thetan, נאמר על אדם שחווה את הרמות הגבוהות האלה שהוא הופך 

 Operating-להיות "גורם מרצון וביודעין על חיים, מחשבה, חומר, אנרגיה, מרחב וזמן".31 נטען של

Thetan יש יכולות יוצאות דופן. כמו השאמאן, לדוגמה, Operating Thetan אמור להיות מסוגל לחוות 

מודעות הכרתית ללא תלות בגוף הפיזי. אולם ברמות הגבוהות הללו היכולת העיקרית המשוקמת על-ידי 

ה-Operating Thetan היא החוויה של הנצח. דרך החוויה הזאת, האדם משיג ידיעת האלמוות וחופש 

מהמחזור של לידה ומוות. הידע הרוחני, החופש והעוצמה המיוצגים על-ידי Operating Thetan הם 
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השאיפה האולטימטיבית של דת הסיינטולוגיה. בעיקרון, היכולות האלה מייצגות את השיא של מסע 

חיפוש דתי למען גאולה רוחנית ואלמוות.

VII. ארגון דתי
הכנסייה המייסדת של סיינטולוגיה הוקמה כאגודה דתית בוושינגטון די-סי, ב-21 ביולי 1955 עבור 

"הפצת האמונה הדתית הידועה בשם סיינטולוגיה, וכדי לפעול כמקום התכנסות עבור סגידה דתית של 

אמונה זו". במשך שלושים השנים הבאות סיינטולוגיה התרחבה באופן דרמטי והפכה לדת עולמית. כמו 

כל דת, סיינטולוגיה ממוקמת במקומות ספציפיים של סגידה. הארגון החברתי של ארגון הסיינטולוגיה 

הבינלאומי מבוסס על היררכיה של חמישה סוגים שונים של מרכזים דתיים.

קודם כול, מרכזים של סיינטולוגיה מספקים שירותי מבוא ואודיטינג עד לרמה של קליר. למרות 

שמרכזים עוסקים בראש ובראשונה בהגעה לאנשים שאינם מכירים את סיינטולוגיה, הם גם מוסמכים 

להעביר את כל ה-"נתיבים אל הגשר" הבסיסיים. כאשר מרכז משיג גודל מספק, הוא יכול להפוך לארגון.

שנית, ארגוני סיינטולוגיה מספקים את כל האודיטינג, ההכשרה והשירותים הדתיים האחרים הזמינים 

במרכזים. עם זאת, ארגונים גם מציעים הכשרה מתקדמת לאודיטורים ויש להם את הסמכות להסמיך 

יועצים רוחניים. שירותי סופשבוע מתקיימים בקביעות.

שלישית, ארגוני סיינט-היל וארגונים מתקדמים הם מרכזים דתיים עבור אודיטינג והכשרה מתקדמים. 

מרכזים אלה, הממוקמים בסאסקס, קופנהגן, לוס-אנג'לס וסידני, מתמחים בטכנולוגיה דתית להשגת 

.Operating Thetan הרמות ההתחלתיות של

פלורידה, הוא המטה הרוחני של ארגון  רביעית, ארגון השירות של פלאג, שממוקם בקלירווטר, 

הסיינטולוגיה הבינלאומי. המרכז מספק את כל השירותים הדתיים של סיינטולוגיה, לרבות רמות 

גבוהות יותר של הכשרה בתור Operating Thetan ואת הדרגה הגבוהה ביותר של הכשרה לאודיטורים.

חמישית, ארגון אוניית השירות של פלאג, אשר מנהל את מחלקת השירותים הטכניים על סיפון 

ה-Freewinds, אונייה באורך 440 רגל שבסיסה באיים הקאריביים, היא המרכז היחיד של סיינטולוגיה 

המציע את הרמה הגבוהה ביותר של אודיטינג. בנוסף, ארגון אוניית השירות של פלאג מספק קורסים 

מיוחדים ומקום מפלט דתי להתקדמות רוחנית.

היררכיה זו של מרכזים דתיים מתפקדת תחת סמכותו של ארגון האב בלוס-אנג'לס, ארגון הסיינטולוגיה 

הבינלאומי. בהיותו אחראי לשימור ולהפצת דת הסיינטולוגיה, ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי הקים כמה 

דיביזיות משניות. Golden Era Productions מפיקים ומפיצים מגוון רחב של הוצאות לאור, סרטים והקלטות. 

שתי חברות הוצאה לאור – Bridge Publications בלוס-אנג׳לס ו-New Era Publications בדנמרק – מטפלות 

בהוצאה לאור של ספרים של ל. רון האברד. למרות שזה נראה כמו מבנה מודרני של תאגיד, ארגון דתי זה 

משרת אינטרסים דתיים על-ידי פיקוח על השימור וההתרחבות של דת הסיינטולוגיה בכל רחבי העולם.
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 Religious Technology Center ,בהיותו מסור לשימור כתבי הקודש והטכניקות הדתיות של סיינטולוגיה

רושם את הסימנים המסחריים וזכויות היוצרים של סיינטולוגיה ומפקח על השימוש בהם. מתוקף 

תפקידו בשמירה על טוהר הדת, Religious Technology Center שומר על הטוהר של כתבי הדת ומוודא 

שהשירות בארגונים מבוצע על בסיס אתי.

מחוץ להיררכיה של הדת, Church of Spiritual Technology נוסד ב-1982 כדי להבטיח את ההישרדות 

של הדת על-ידי שימור כתביו של ל. רון האברד על חומרים שאינם ניתנים להכחדה. תוך שהוא מציין 

שמתייחסים לכתבים אלה כאל כתבי קודש, Church of Spiritual Technology פיתח אמצעים שונים של 

שימור, לרבות חריטת טקסטים של האברד על לוחות פלדת אל-חלד המאוחסנים במיכלי טיטניום, אשר 

 Church of Spiritual ,מבטיחים הישרדות קבועה של מסמכי היסוד של דת הסיינטולוגיה. בדרך זאת

Technology לקח על עצמו את האחריות להגן על כתבי הקודש של סיינטולוגיה מפני "כל קטסטרופה 

שניתן לחשוב עליה כדי שדורות העתיד, אפילו שבטי פראים משוטטים אלפי שנים מעכשיו, יקבלו את 

הכתבים כדי להקים את הדת לתחייה".32 

בנוסף לשימור ולהפצה של הטכנולוגיה הדתית שלה, סיינטולוגיה פיתחה מגוון רחב של שירותים לציבור 

בתחומים של גמילה מסמים, שיקום עבריינים, מינהל עסקים וחינוך. נרקונון מספק שירות ותמיכה 

כדי להפחית את השימוש בסמים; קרימינון עובד עם עבריינים שהורשעו כדי למנוע מהם לחזור לכלא; 

תוכנית 'הדרך אל האושר' תומכת בפיתוח של מוסריות אישית ואתיקה חברתית; והארגון ליישום 

הלמידה מספק תוכניות חינוכיות ללמידה ושיטות לימוד. דרך תוכניות אלה ואחרות, סיינטולוגיה 

מרחיבה את שליחותה הדתית אל שירותים חברתיים.

אולם מרכז המיקוד של סיינטולוגיה נשאר שליחותה הדתית. כפי של. רון האברד התכוון, סיינטולוגיה 

תוכננה על בסיס של ארגון דתי ברחבי העולם. לא כל "התנועות הדתיות החדשות" הרגישו בנוח עם 

הזיהוי שלהן בתור דתות. לדוגמה, מדיטציה טרנסצנדנטלית, שנוסדה על-ידי מאהראשי מאהש יוגי, 

התעקשה שהיא לא דת; זה היה ארגון חילוני שהציע אך ורק טכניקה מדעית להפחתת מתח.33 אבל 

סיינטולוגיה תמיד היתה ברורה לגבי מעמדה כארגון דתי. סטאטוס זה אושר בכל רחבי העולם על-ידי 

ממשלות שהעניקו לסיינטולוגיה את אותם הכרה חוקית ופטור ממס שהוענקו לכל דת.

VIII. סיינטולוגיה בדרום-אפריקה
בדרום-אפריקה, ממשלת האפרטהייד אכן ניסתה לשלול את המעמד הדתי של סיינטולוגיה בראשית 

שנות ה-70. ועדת חקירה של הממשלה טענה שסיינטולוגיה לא צריכה להיות מזוהה בתור "דת אמיתית" 

משום שהיא לכאורה לא הטיפה על התנ"ך כדבר אלוהים; היא לא קידמה "דוקטרינה מבוססת" של חטא 

וגאולה; והיא לא הכריזה על ישו בתור הגואל היחיד של האנושות. למרות שוועדת חקירה זו החליטה 

לא להמליץ על איסור על סיינטולוגיה, היא מצאה שלסיינטולוגיה חסרה "קדושה" שהיתה נחוצה כדי 

שהיא תיחשב לדת בדרום-אפריקה.34 
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באופן אירוני, ועדת חקירה רשמית זו סירבה להכיר בלגיטימיות של תנועה דתית שהציעה את תמיכתה 

לדרום-אפריקה. כפי שסיינטולוגיה ציינה בתגובתה לוועדה, הדת ומייסדה היו "פעילים בתמיכה במאבק 

של דרום-אפריקה".35 בעוד סיינטולוגיה היתה בעיקרון דת א-פוליטית, דת שפתוחה לאנשים מכל דעה 

או מחויבות פוליטית, ל. רון האברד הכריז במפורש על התמיכה שלו בדרום-אפריקה במלחמתה נגד 

הקומוניזם הבינלאומי. "קרוב לוודאי שהאומה היחידה על כדור הארץ עם רצון אמיתי להילחם בחתרנות 

היא דרום-אפריקה", האברד כתב ב-1961. עם זאת, במקום פתרון צבאי, האברד הציע את הטכנולוגיה 
הדתית של סיינטולוגיה. "כדי לשנות את פני הדברים", הוא קרא "השתמשו באי-מיטרים, לא ברובים".36

לאחר שסייר בדרום-אפריקה בתחילת שנות ה-60, ל. רון האברד פיתח עניין מובהק במדינה ובאנשיה. 

כפי שמציינת עבודת הסימוכין הסטנדרטית של סיינטולוגיה, "בעקבות הביקור שלו בדרום-אפריקה 

בראשית שנות ה-60, הוא חזה תהפוכות חברתיות מאסיביות וקרע חמור בין הקהילה השחורה לקהילה 

הלבנה. כדי למנוע אסון, הוא ייעץ לגבי אמצעים שיש לנקוט בהם וסיפק את הטכנולוגיה שתאפשר 

לקהילה השחורה הגדולה שיש במדינה ללמוד קרוא וכתוב."37 במקביל להכרה החוקית בסיינטולוגיה 

ב-1975, סיינטולוגיה יצרה סניף של תוכנית 'הארגון הבינלאומי ליישום הלמידה', שהוצג בתור "חינוך 

חי", כדי להפוך את טכניקות הלמידה שלה לזמינות בדרום-אפריקה. לפי סיינטולוגיה, "בדרום-אפריקה, 

התכניות הללו עזרו ליותר משני מיליון אפריקאים שחורים מקופחים לשפר את היכולת שלהם ללמוד, 
הרבה לפני שקירות האפרטהייד נפלו או שהעולם אפילו שם לב".38

במהלך עידן האפרטהייד, ארגון הסיינטולוגיה היה מעורב באופן פעיל במערכה נגד פגיעות בזכויות 

האדם על-ידי פיתוח נפרד, חינוך הבנטו, ומקצוע בריאות הנפש. כפי שסיינטולוגיה טענה, פסיכיאטריה 

שירתה את האינטרסים של האפרטהייד בהצדקת הפרדה גזעית וחיזוק הדיכוי הגזעני של השחורים 

בדרום-אפריקה. סיינטולוגיה נאבקה כדי לזהות ולחשוף את הטיפול הבלתי אנושי של מטופלים 

שחורים בבתי-חולים פסיכיאטריים. למרות שקמפיין זה הביא את סיינטולוגיה לקונפליקט עם ממשלת 

האפרטהייד, דאגותיה לגבי גזענות במקצוע בריאות הנפש בדרום-אפריקה הדהדו בארגון הבריאות 

העולמי, אשר הבחין ב-1977 ש-"אין עוד תחום רפואי בדרום-אפריקה בו הבוז כלפי האדם שהגזענות 

מפתחת מגולם בצורה תמציתית יותר מאשר בפסיכיאטריה".39 ההתנגדות של סיינטולוגיה לפסיכיאטריה 

נובעת מעיקרי האמונה של הדת אשר מצהירים את הבסיס הדתי של בריאות נפשית וריפוי נפשי. עם 

זאת, בהקשר הדרום-אפריקאי, התנגדות זאת היתה מכוונת במפורש נגד הגזענות המקומית שנראה 

שהיא מתפשטת לעיסוק בפסיכיאטריה תחת האפרטהייד.

דרך מיזמים דתיים וחינוכיים אלה, סיינטולוגיה ביססה את מקומה בין הדתות של דרום-אפריקה. בשנים 

האחרונות, היא היתה שותפה פעילה בסניף הדרום-אפריקאי של 'הוועידה העולמית לדת ולשלום'.40 

תוך ניסוח צ'ארטר עבור הזכויות והחובות של ארגונים דתיים בדרום-אפריקה, WCRP נתמך על-ידי 

המחויבות של סיינטולוגיה לחופש דתי. לפיכך, בדרום-אפריקה החדשה, סיינטולוגיה תפסה את מקומה 

בתוך המארג העשיר של המגוון הדתי במדינה.
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כפי שטען הפילוסוף וויליאם ג'יימס, לכל דת יש כוונה תרפויטית. כל דת מאבחנת את הבעיה הבסיסית של 

מצב האדם, בין אם הבעיה מזוהה בתור חטא, בערות, סבל, ניכור או דיכוי, ומציעה מרפא.41 סיינטולוגיה 

היא דת תרפויטית המאבחנת את הבעיה של מצב האדם ומספקת טכניקות ספציפיות של ריפוי רוחני 

ופילוסופיה דתית יישומית המיועדת לרפא את אותה בעיה.

לא באמת חדשה.  היא  דתית חדשה",  כ-"תנועה  לעתים קרובות  למרות שסיינטולוגיה מתוארת 

בדרום-אפריקה, כפי שראינו, סיינטולוגיה היתה נוכחת במשך ארבעים שנה. בראשית שנות ה-80, כמה 

סוציולוגים והיסטוריונים של דת חזו את הדעיכה של סיינטולוגיה. הם טענו שסיינטולוגיה תתקשה 

לשרוד את מות מייסדה; שה-"מדע" הדתי שלה ייעשה מיושן באמצעות שינוי האופנות המדעיות; 

ושה-"תרפיה" הרוחנית שלה תפסיד "פלח שוק" למתחרים שמתרחבים.42 אבל במהלך השנים החולפות, 

תחזיות אלה של הקץ של סיינטולוגיה לא אומתו. כדת שהיא ישנה וגם חדשה, סיינטולוגיה המשיכה 

לקדם שאיפות רוחניות שהשיגו תומכים בכל רחבי העולם. לכל הפחות, סיינטולוגיה ראויה להכרה 

מתמשכת ולתשומת לב בתור דת בדרום-אפריקה.

 דייוויד צ'ידסטר 

פרופסור לדת השוואתית
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IX. הערות סימוכין
הסיינטולוגיה  ארגון  )לוס-אנג'לס:  הסיינטולוגיה'  דת  של  'תיאור  סיינטולוגיה,   .1  

הבינלאומי, 1993(: 2.

אמיל   ;I:424  :)1920 מורי,  ג׳ון  )לונדון,  כרכים   2 פרימיטיבית',  'תרבות  טיילור,  א"ב   .2  

 The :דורקהיים 'הצורות הבסיסיות של החיים הדתיים', תרגום ג'וזף וורד סוויין )ניו-יורק

Free Press, 1965(: 62. "מפה" שימושית רבת-מימדים עבור לימודי דת פותחה על-ידי ניניאן 

סמארט במספר פרסומים לרבות 'החוויה הדתית של המין האנושי' )גלזגו: קולינס, 1971(; 

'המדע של דת והסוציולוגיה של ידע' )פרינסטון: דפוס אוניברסיטת פרינסטון, 1973(; 'התופעה 

של דת' )לונדון: מקמילן, 1973(; ו-'תפיסות עולם: חקירות חוצות תרבויות של אמונות האדם' 

)ניו-יורק: צ'ארלס סקרייבנרס, 1983(. להמשך דיון על ההגדרה של דת, ראה דייוויד צ'ידסטר, 

גורדון מיטשל, איזבל אפאו פירי, וא' ראשיד עומאר, 'דת בחינוך הציבורי: אפשרויות עבור 

.)1994 ,UCT דרום-אפריקה חדשה', הוצאה שנייה. )קייפטאון, הוצאת

 Faber )לונדון:  אמיל בנווניסט, 'שפה הודו-אירופית והחברה' )מתורגם(. אליזבת פאלמר   .3  

and Faber, 1973; הוצאה ראשונה 1969(: 522.

ג"ט ון דר קמפ, "תיאור של הדת, המנהגים, האוכלוסייה, הממשלה, השפה, ההיסטוריה   .4  

והתוצרת הטבעית של קאפרריה", 'פרוטוקולים של החברה המיסיונרית }של לונדון{', כרך 1 

.432 :)1804 ,Law & Bye :לונדון(

 Tydskrif vir Wetenskap en  ",Geloofsvorme van Donker Afrika" אייסלן,  ו"מ   .5  

84 :)1924/25( 3 Kuns

אוניברסיטת  דפוס  )קיימברידג':  האנגלית'  ההארה  של  והדתות  ''הדת  הריסון,  פיטר   .6  

קיימברידג', 1990(: 39.

המאות  של  בבריטניה  השוואתית  דת  אחרות:  דתות  כלפי  'גישות  פיילין,  א'  דייוויד   .7  

השבע-עשרה והשמונה-עשרה' )מנצ'סטר: דפוס אוניברסיטת מנצ'סטר, 1984(.

.)1873 ,Trübners :פ' מקס מולר, 'מבוא למדע הדת' )לונדון  .8  

עלייה  של  האחרון  מהזמן  תיאורים  לעיל,  המצוינות  ופיילין  הריסון  של  לעבודות  בנוסף   .9  

היסטורית של המונחים המודרניים "דת" ו-"דתות" סופקו גם על-ידי פיטר ביירן, 'דת טבעית 

וטבעה של הדת: מורשת הֵדיאיזם' )לונדון: Routledge, 1989(; ג' סמואל פריאוס 'הסברת דת: 

ביקורת ותיאוריה מבודין עד פרויד' )ניו-הייבן: דפוס אוניברסיטת ייל, 1987(; אריק ג' שארפ, 'דת 

השוואתית: היסטוריה', הוצאה שנייה. )לה-סאל, אילינוי: Open Court, 1986(; ומישל דספלאנד 
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וג'רארד ואלי )עורכים( 'דת בהיסטוריה: המילה, הרעיון, המציאות' )ווטרלו, אונטריו: דפוס 

אוניברסיטת וילפרד לורייר, 1992(. עבור רקע מעמיק, ראה וילפרד קנטוול סמית, 'המשמעות 

 Evolution :La religion en Occident ,והמטרה של דת' )ניו-יורק: מקמילן, 1962(: מישל דספלאנד

 Die Geschichte eines :Religion ,1979(, וארנסט פייל ,Fides :מונטריאול( des idées et du vécu

 :Göttingen( neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation

Vandenhoeck and Ruprecht, 1986(. לניתוח של ההתפתחות ההיסטורית של המונחים "דת" 

ו-"דתות" באפריקה הדרומית, ראה דייוויד צ'ידסטר, 'עקרונות של פראים: קולוניאליזם, דת, ודת 

השוואתית באפריקה הדרומית' )שרלוטסוויל: דפוס אוניברסיטת וירג׳יניה, עתיד לצאת 1996(.

'פורעי החוק החדשים: מוחקי  ד' שופ,  ואנסון  דייוויד ברומלי  נגד כתות, ראה  על תנועה   .10  

שטיפת מוח, מתנגדים לכתות, והדתות החדשות' )בוורלי-הילס, קליפורניה: סייג', 1980(. בניתוח 

אקדמי, טענות נגד כתות יכולות להופיע מחדש בדגמים תיאורטיים המתארים דתות חדשות 

כפסיכופתולוגיה, כמיזמים עסקיים, או כסטייה חברתית. ראה וויליאם סימס ביינברידג' ורודני 

סטארק, "התהוות של כת: שלושה דגמים מתאימים", בספר ג'פרי ק' האדן ותיאודור א' לונג, 

.35-53 :)1983 ,Crossroad :עורכים, 'דת ודתיּות באמריקה' )ניו-יורק

)פרטוריה:   '1972 ב-  סיינטולוגיה  על  החקירה  ועדת  של  'הדו"ח  ואחרים,  קוטזה  גפ"ק   .11  

המדפיס הממשלתי, 1973(: 208.

סיינטולוגיה,  )יוהנסבורג:  וארגון'  דת  דתית,  פילוסופיה  'סיינטולוגיה:  אוסטויזן,  ג"ק   .12  

.11 :)1975

ל. רון האברד, 'יצירת היכולת האנושית: ספר-עזר לסיינטולוגים', 351.  .13  

לדוגמה של הגישה הזאת, ראה הנדריק קריימר, 'המסר הנוצרי בעולם לא נוצרי' )לונדון:   .14  

דפוס בית אדינבורו, 1938(.

 ,Publications Organization World Wide )אדינבורו:  פניקס'  'הרצאות  רון האברד,  ל.   .15  

.35 :)1968

כנ"ל, 13.  .16  

כנ"ל, 11.  .17  

ל. רון האברד, 'מדע ההישרדות: חיזוי ההתנהגות האנושית', 488.  .18  

ל. רון האברד, 'סיינטולוגיה 8-0: ספר היסודות', 410  .19  
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ל. רון האברד, 'סיינטולוגיה 8008-8', 121.  .20  

האברד, 'טקסי הכנסייה המייסדת של הסיינטולוגיה', 7.  .21  

'אנציקלופדיה בריטניקה החדשה, מאקרופדיה', כרך  ז' סמית, "כתות מרפאות",  ג'ונתן   .22  

8 )שיקאגו, 1977(: 685.

.405 :)1979 ,Atheneum :הנרי קלארק וורן, מתורגם, 'בודהיזם בתרגומים' )ניו-יורק  .23  

הדתי'  המושג  של  להיסטוריה  מבוא  מוות:  שדינם  החטאים  'שבעת  בלומפילד,  מורטון   .24  

)איסט לנסינג: דפוס אוניברסיטת מישיגן, 1967(.

על דיסוננס והרמוניה באתיקה דתית, ראה דייוויד צ'ידסטר, 'דפוסי פעולה: דת ואתיקה   .25  

.105-67 :)1987 ,Wadsworth : מנקודת מבט השוואתית' )בלמונט, קליפורניה

האברד, 'מדע ההישרדות', 46.  .26  

ר'  ווילארד  תרגום  אקסטזה',  של  ארכאיות  טכניקות  'שאמאניזם:  אלאייד,  מירסאה   .27  

טרסק )פרינסטון: דפוס אוניברסיטת פרינסטון, 1964(.

פליסיטס גודמן, 'אקסטזה, טקס, ומציאות חליפית: דת בעולם פלורליסטי' )בלומינגטון:   .28  

דפוס אוניברסיטת אינדיאנה, 1988(; 'היכן שהנשמות רוכבות על הרוח: מסעות טראנס והתנסויות 

אקסטטיות אחרות' )בלומינגטון: דפוס אוניברסיטת אינדיאנה, 1990(.

ראה  מוח",  ב-"שטיפת  עוסקות  חדשות  שדתות  הטענה  אמינות  את  המפריך  לניתוח   .29  

דייוויד ברומלי וג'יימס ריצ'רדסון, עורכים, 'המחלוקת לגבי שטיפת מוח/תיכנות מחדש: נקודת 

 ;)1983 ,Edwin Mellen מבט סוציולוגית, פסיכולוגית, משפטית והיסטורית' )ניו-יורק: דפוס

ודיק אנתוני, "תנועות דתיות והתדיינות לגבי שטיפת מוח: הערכת עדות מפתח", בתוך: תומס 

רובינס ודיק אנתוני, עורכים, 'באלים אנו בוטחים: דפוסים חדשים של פלורליזם דתי באמריקה', 

.325-295 :)1990 ,Transaction :הוצאה שנייה. )ניו-ברונסוויק, ניו-ג'רזי

הגבוהה  במהירות  הצומחת  הדת  על  מקיף  עיון  ספר  סיינטולוגיה?:  'מהי  סיינטולוגיה,   .30  

.245 :)Bridge Publications :ביותר בעולם' )לוס-אנג'לס

כנ"ל, 274.  .31  

סיינטולוגיה, 'תיאור של דת הסיינטולוגיה', 8.  .32  
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)אנגלווד  אמריקאית'  בתרבות  ופוליטיקה  דת  עוצמה:  של  'דפוסים  צ'ידסטר,  דייוויד   .33  

.239-41 :)1988 ,Prentice Hall :קליף, ניו-ג'רזי

קוטזה, 'דו"ח של ועדת החקירה', 209.  .34  

לידיעת חברי הפרלמנט'  ועדת החקירה: "הדו"ח החסר"  לדו"ח של  'מענה  סיינטולוגיה,   .35  

)יוהנסבורג: ארגון הסיינטולוגיה, 1973(: 41.

מצוטט בנזכר לעיל, 43.  .36  

סיינטולוגיה, 'מהי סיינטולוגיה?', 527.  .37  

לרוב  הנשאלות  לשאלות  הסיינטולוגיה: תשובות  דת  של  לחומרים  'מדריך  סיינטולוגיה,   .38  

על-ידי המדיה' )לוס-אנג'לס: ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי, 1994(: 22.

גזענות: הבגידה  'יצירת  ועדת האזרחים לזכויות האדם, ״פסיכיאטריה ודרום-אפריקה",   .39  

 .18 :)1995 ,CCHR ,של פסיכיאטריה במסווה של עזרה' )לוס-אנג'לס

ושלום,  לדת  העולמית  הוועידה  )קייפטאון:  בעתיד'  'מאמינים  עורך,  קריצינגר,  קליפיס   .40  

הסניף של דרום-אפריקה, 1991(.

ויליאם ג'יימס, 'הסוגים של התנסות דתית' )ניו-יורק: מקמילן, 1961(: 393.  .41  

של  והילדים  סיינטולוגיה  של  העתיד  על  מחשבות  המזל:  של  ערובה  "בני  ווליס  רוי   .42  

אלוהים", בתוך: דייוויד ג' ברומלי ופיליפ א' המונד, )עורכים(, 'העתיד של התנועות הדתיות 

החדשות' )מאקון, ג׳ורג׳יה: דפוס אוניברסיטת מרסר, 1987(: 84-80; רוברט אלווד, "היסטוריון 

של דת מסתכל על העתיד של התנועות הדתיות החדשות", בנזכר לעיל, 249-50; בנטון ג׳ונסון, 

״סוציולוג של דת מסתכל על העתיד של התנועות הדתיות החדשות", בנזכר לעיל 253-56.
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