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אורבנו אלונזו גאלאן
דוקטור לפילוסופיה
ומוסמך בתיאולוגיה
האוניברסיטה הגרגוריאנית
והפקולטה ללימודי דת על שם סיינט בונוונטורה (Saint
 ,)Bonaventureרומא
יוני 1996

סיינטולוגיה:
דת אמיתית
א .הקדמה
בשנים האחרונות עלתה מחלוקת בקשר לסיינטולוגיה באיזורים מסוימים באירופה ,במיוחד בגרמניה.
נראה שמחלוקת זו גרמה להבנה שגויה של כוונותיה החברתיות האמיתיות של קבוצה דתית זו.
מנקודת מבטו של אדם שמבין פילוסופיה ודת ,אין מקום לכל מחלוקת שהיא ,אך קל להבין שחוסר ידע
בתופעות דתיות ככלל ובמגוון התופעות האפשריות ,עלול להוביל שלא בצדק לגישות מתנגדות ובלתי
מתפשרות.
מסיבה זו החלטתי לפרסם את מסקנותיי לגבי דת הסיינטולוגיה בדו"ח זה .למדתי את דת הסיינטולוגיה
במשך מספר שנים ,הן במובן הרשמי (כתבים ,ספרים ופילוסופיה) והן במובן היומיומי (טקסים ,מבנה
ארגון פנימי וחיצוני ,מנהגי שמירת הדת ופעילויות קהילתיות) הן בארצי (איטליה) והן בארצות אחרות
(צרפת ודנמרק).

ב .מושג הדת
המסורת התיאולוגית אינה נותנת לנו מקורות רבים בבואנו לנתח את המאפיינים האובייקטיביים המגדירים
דת ומבדילים בינה לבין סוגים אחרים של אמונה ,אידיאולוגיה וקבוצות חברתיות.
מסיבה זו עלינו להשתמש במושגים וביסודות מודרניים המאפשרים לנו לספק נקודת מבט מדעית לגבי
התופעה הדתית ,מבלי לשכוח שמדובר בהתנסות רוחנית פרטית ואינטימית ,וככזו הטיעונים הרגילים של
תחומים אחרים במדעי החברה אינם מתאימים לה בצורה מלאה.
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גישה זו של סובלנות ושיח בין-דתי מהווה אתגר והכרח מוחלט בחברה של ימינו ,כפי שהודגש על ידי
התיאולוגים המפורסמים ליאונרד בוף ( )Leonard Boffוהאנס קונג (.)Hans Kung
כפי שהמילה דת מוגדרת (מלטינית  :re-ligareלאחד ,או לאחד מחדש) בתור קהילה של אנשים המאוחדים
על-ידי אמונה ,עיסוק או צורת פולחן ,כך ניתן להתייחס גם למושג הדת עצמו .כמובן ,הקהילה הזאת
צריכה להתאחד בחיפוש אחר "האלוהי" ,והיא מוגדרת על-ידי האופן שבו היא מתמודדת עם בעיות
החיים .זו הסיבה לכך שבהיסטוריה של הדתות יש דיון רב על ההתנסות והקשר האישי עם הדברים
"המקודשים".
תפיסה גבוהה יותר של כבוד הפרט ,והידע וההכרה במשהו הנקרא "מקודש" ,אינם שייכים רק לנצרות,
אלא מהווים את המהות של כל הדתות .הדבר הוכר במועצת הוותיקן השנייה במסמך Dignitatis Humanae
העוסק באמונות דתיות ובטהרה.
ישנן תופעות דתיות אחרות ,כגון בודהיזם ודת היינא ,אשר למרות שאין בהן את הרעיון של אלוהים
כמונח שאליו מתייחסים ,הן מקיימות למעשה צורה של כבוד והערצה ל"-אלוהות המקודשת" כמרכיב
כללי בעל מאפיינים הרבה יותר כלליים מאשר ה"-אל הספציפי" בנצרות ,באסלאם וביהדות.
החזקת רעיון יחיד לגבי דת ,המבוסס אך ורק על ניסיונו האישי של אדם ,תוך שלילת תופעות ייחודיות
אחרות ,אינה יכולה להיחשב לדבר מלבד צורה של קיצוניות שפוגעת במבחן היסודי ביותר של חופש דת.
כפי שמקס מילר אישר" ,מי שמכיר רק דת אחת ,אינו מכיר אף לא דת אחת" .זהו ביטוי מדויק של
הרעיון הזה .דורקהיים עצמו מסביר את המפתח לתופעה זו ..." :דת היא תופעה אוניברסלית שמופיעה
בכל החברות האנושיות הידועות"… .
מקובל להשתמש במודלים ידועים בניסיון להגדיר את הבלתי נודע .בנוהל זה משתמשים חוקרי חברה
בצורה מוגזמת פעמים רבות .שימוש לרעה בניתוח השוואתי יוביל ללא ספק לאי-ראיית תקני התנהגות,
אמונות או חוויות ,שלא ניתן להסבירם אלא על-ידי השמטת כל מרכיב אחר ודומיו.
דת היא כפי הנראה החיפוש ,הטבוע באדם ,שהרוח מבצעת על מנת להבין את "האינסוף"; געגועיו
ומאמציו של האדם ביחס לתחושת התשוקה הבלתי-מסופקת לאינסוף .דת היא ,אם כך ,צורך הכרחי,
לא פחות ממרכיב של הקיום האנושי ,אשר האדם חש על מנת "להיות בתקשורת עם האינסוף"; היא
מהווה את המקור שמקיים את האדם ושעליה הוא נסמך ,במובנים רבים שלה .ההוכחה המוחלטת לכך
היא הניתוח האנתרופולוגי שבו אמונות דתיות ברורות ,או חסרונן ,מהווים פקטורים מכריעים עבור
חוקרים בניסיונם להבין תקני התנהגות חברתיים ואישיים בחברות אנושיות.
על מנת להבין דת כמו הסיינטולוגיה יש צורך להעריך צדדים מגוונים ביותר ,כגון אלו המצוינים על-ידי
המומחים האחרונים בנושא (ראה בריאן ווילסון' :המימד החברתי של כתות'The Social Dimension ,
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 ,1990 ,of Sectarianismוכן איילין בארקר' ,תנועות דת חדשות :נקודת השקפה להבנת החברה',
 .)1990 ,New Religious Movements: A Perspective to Understand Societyמבין כל הגישות האפשריות,
בחרתי במה שיכול להיקרא גישה מדעית ואובייקטיבית של הנושא ,בהתבסס על הנקודות שאפרט להלן:
 .1ההיבט הפילוסופי והיבט הדוקטרינה .בכך אני כולל את הגוף השלם של אמונות ,כתבים
ודוקטרינות שמתייחסים לשלושת מרכיבי היסוד של הידע הדתי :הישות העליונה ,האדם והחיים.
 .2הצד הטקסי .זה כולל את מכלול הטקסים ,הפולחנים והעיסוקים הדתיים הקשורים
לתופעות הדתיות שאותן חווים הסיינטולוגים.
 .3הצד הארגוני של כלל הכנסיות בדת זו .זהו חלק חשוב ביותר ,משום שהוא עוזר להגדיר
את החלוקה בין דתות ואמונות בתהליך התהוות ,לבין דתות ואמונות שכבר עוצבו ופותחו לחלוטין.
 .4ההיבט של המטרה או היעד הסופי .כאן אפשר למצוא את ההגדרה של מטרת החיים ואת
ההשגה הסופית של היעד הרוחני שמוביל לשאיפה שסיינטולוגיה מציעה לחברי הקהילה שלה.

ג .ההיבט הפילוסופי והיבט הדוקטרינה
סיינטולוגיה מבוססת על עבודותיו של ל .רון האברד .סיינטולוגים מכירים בעבודות ובמחקרים של
מייסד הסיינטולוגיה ,הפילוסוף וההומניסט ל .רון האברד ,כמקור הבלעדי של הכתבים בדת.
החל בספר 'דיאנטיקה :המדע המודרני של בריאות הנפש' ,1950 ,ההתפתחות של סיינטולוגיה מראה
דמיון עצום לרוב הדתות האחרות כולל נצרות ,יהדות ,אסלאם ובודהיזם .ההיסטוריה שלה היא של גילוי
או "התגלות" שיטתית של "אמיתות פילוסופיות" בסיסיות ,אשר מתקדמות צעד אחר צעד ומובילות
למבנה של גוף שלם של דוקטרינה.
בדיאנטיקה מבקש מייסד הסיינטולוגיה לשחרר את האדם מהסבל שגורם המיינד לגוף ולחיי האנשים.
במשך כמה שנים ,דיאנטיקה היתה האמצעי שבו השתמשו הסיינטולוגים כדי להשיג את המצב של קליר.
מצב זה ,שמוגדר בספר דיאנטיקה עצמו ,מסמל התקדמות חשובה בחיסול מצבים של סבל בלתי רצוי,
ומעלה את האדם לרמה שבו הוא יכול לחוות בצורה טובה יותר את העצמי הרוחני שלו (העצמי הרוחני
נקרא בסיינטולוגיה תטן) .אם מנתחים את זה לעומק ,ייתכן שבחוויות המיסטיות ,בנירוואנה ובמצבים
רוחניים אחרים המתוארים ברוב הדתות ,ניסו לחפש את אותו מצב רוחני שמחפשים הסיינטולוגים
במצב של 'קליר'.
מאוחר יותר גילה האברד ,כשחקר את התופעות של אנשים רבים שכבר השיגו את המצב של 'קליר',
שקיימת הוכחה ברורה לקיומה של ישות רוחנית ,ובנוסף לכך ,שהאדם עצמו הוא ישות רוחנית
עמוד 3
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בת-אלמוות ,עם פוטנציאל עצום שהתבטל בשל הסבל וההתנסויות של "הספירלה התמידית" של
החיים ,מותו של הגוף וקבלת גוף חדש.
הוא פיתח טכנולוגיה רוחנית שמאפשרת לישות הרוחנית (התטן) להיות "חופשית" מספירלה זו ומחזירה
אותה למודעות מלאה ולחופש רוחני .בדרך זו האברד פיתח את העקרונות והעיסוקים של ייעוץ רוחני
(הנקראים אודיטינג) המובילים למצבי המודעות והקיום הגבוהים ביותר ,שנקראים רמות ה:OT( OT-
 ,Operating Thetanמפני שאין לו את הצורך להיות בתוך גוף ,והוא יכול לפעול ללא גוף).
תהליך זה מוסבר בבהירות בצעדים ברורים המתוארים בנתיב (ב'-גשר') "לחופש מוחלט" .הדגש בכל
הכתבים הוא על הידע של הישות הרוחנית לגבי עצמה ,וכן לגבי החיים ואלוהים .כמו כן חשוב לציין
שהקשרים של האדם עם העולמות השונים שבהם הוא פועל (העולם החומרי או הפיזי ,והעולם הרוחני
או עולם התטה) הם חשובים.
מתוך אמונה זו עולות שתי פעילויות יסוד של הסיינטולוגים בדרכם לגאולה רוחנית :פעילות אחת היא
לימוד אמיתות החיים בהתאם לכתבי הסיינטולוגיה (פעילות זו נקראת הכשרה) .פעילות שנייה היא
השחרור מסבל או אברציות שמונעים מהתטן מלפעול כפי שהוא ,וגורמים לו להתנהג בצורה לא הגיונית
ומזיקה הן לעצמו והן לאחרים (פעילות זו נקראת אודיטינג)( .ראה' :מהי סיינטולוגיה?')
מלבד כמות עצומה של חומר טכני העומד לרשותם של היועצים הרוחניים בדת הסיינטולוגיה ,קיים גם
מפתח עניינים נרחב של חומרים וספרים עבור תלמידים של דת זו .הספרים הבאים חשובים במיוחד
ומתארים את האמיתות הבסיסיות של סיינטולוגיה:
סיינטולוגיה :יסודות המחשבה
סיינטולוגיה 8-0
סיינטולוגיה 8008-8
סיינטולוגיה :תולדות האדם
דיאנטיקה !55
סיינטולוגיה :היבט חדש על החיים
מדע ההישרדות
ספר-העזר של סיינטולוגיה

כהיבט יסודי ,הסיינטולוגים מגדירים את דתם כ"-פילוסופיה דתית יישומית שמאפשרת לאדם לדעת
יותר על עצמו ועל החיים".
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ל .רון האברד חילק את החיים לשמונה היבטים ,כל אחד מהם הוא דחף לעבר ההישרדות של האדם ,כוח
החיים שלו שמכוון לעבר השאיפה של שיפור .הוא קרא לשמונה ההיבטים האלה "שמונה הדינמיקות"
לאור העובדה שאלו הם הדחפים הדינמיים של החיים:
הדינמיקה הראשונה היא הדחף לעבר הישרדות של האדם כעצמו.
הדינמיקה השנייה היא הדחף לעבר הישרדות במובן המיני :הזוג ,המשפחה ,הגידול והחינוך של ילדים.
הדינמיקה השלישית היא הדחף לעבר הישרדות של קבוצות או כקבוצה ,כולל אלה שהאדם הוא חלק
מהן (חברים ,עסקים ,מועדונים ,אומות ,עמים ,גזעים).
הדינמיקה הרביעית היא הדחף לעבר הישרדות של האנושות או כאנושות.
הדינמיקה החמישית היא הדחף לעבר הישרדות של יצורים חיים (חיות ,צמחים) או כיצור חי.
הדינמיקה השישית היא הדחף לעבר הישרדות של העולם הפיזי או כעולם הפיזי.
הדינמיקה השביעית היא הדחף לעבר הישרדות של ישויות רוחניות או כישות רוחנית.
הדינמיקה השמינית היא הדחף לעבר הישרדות של האינסוף או כחלק מהאינסוף .עבור הסיינטולוגים,
זו הדינמיקה של הישות העליונה או אלוהים.
שמונת ההיבטים האלה של החיים מכילים את האיזורים בהם על האדם להתקדם ולפעול בצורה רוחנית,
תוך כדי קיום התנהגות אתית (שאינה פוגעת בדינמיקות) במטרה להשיג שיפור רוחני .טוב ורע מוגדרים
על-ידי הסיינטולוגים כפונקציה של מידת הטוב או הרע שהם גורמים לדינמיקות .הטוב המוחלט הוא זה
שעוזר לכל הדינמיקות ,והרע המוחלט הוא זה שמזיק לכולן .כמובן ,ישנן נקודות ביניים של טוב ורע אשר
נמצאות על סולם מדורג בהתאם למידת הטוב או הרע שהן גורמות ,פחות או יותר ,לחלק מהדינמיקות,
תוך הבנה שלכל הדינמיקות יש את אותה מידת חשיבות( .ראה 'מבוא לאתיקה של סיינטולוגיה')
העיסוק באתיקה ובהיבטים המוסריים הוא בעל חשיבות עליונה בדוקטרינה של סיינטולוגיה .ההתייחסות
למושגים אלו בספרים שונים רבה מספור ,וישנם גם פרסומים שלמים המוקדשים לנושא ,כגון זה שהוזכר
כבר לעיל או כמו 'הדרך אל האושר'' ,תקנון הכבוד'' ,תקנון האודיטור' ,ו'-תקנון הסיינטולוג'( .ראה
'ספר-העזר לפרקלירים')
כיוון שעבור הסיינטולוגים האדם הוא ישות רוחנית בת-אלמוות ,להתנהגותו של האדם בכל תקופת חיים
יש חשיבות גדולה ,לא רק לטובת הדינמיקות שלו ,אלא על מנת להשיג שיפור רוחני מלא .ל .רון האברד
אומר בווידיאו 'מבוא לסיינטולוגיה' שאנחנו נמצאים בעולם הזה כדי לפתור ולמצוא את הגאולה שלנו.
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הסיינטולוגים עצמם מצהירים שהם חווים שיפור משמעותי וחופש רוחני הן על-ידי לימוד (הכשרה) והן
באמצעות יעוץ רוחני (אודיטינג) .הם מתארים את "הישגיהם" כשחרור אמיתי ממאסות ,מקונפליקטים,
מבערות ומגישות ורגשות לא רצויים .הם חשים שיכולתם עלתה ,הקליטות החושיות שלהם השתפרו
ושיש להם ידע מחודש לגבי עצמם ,לגבי החיים ולגבי אלוהים.
ב'-עיקרי האמונה של דת הסיינטולוגיה' מוגדרת מערכת האמונות שמאחדת את הסיינטולוגים במשמעות
העליונה של החיים .מערכת האמונות הזו מדגישה את כבודו של האדם ואת הזכויות שלא ניתן לשלול או
למנוע ממנו; היא מגדירה את האחווה הטבעית של בני-האדם ומכירה בטבעו הרוחני של האדם בהקשר
של שאיפתו לעבר האינסוף ,כשרק לאלוהים ניתנת "הזכות" לפעול בנוגע לחופש ולחוכמת בני-האדם.
מערכת האמונות הזו מספקת מטרה ברורה לאודיטינג ולהכשרה כאמצעים להשגת גאולה רוחנית ,אותה
מפיצים הסיינטולוגים כעיקרי אמונתם.

ד .ההיבט הטקסי או המיסטי
חלק מהעיסוקים המתוארים בחלק זה תוארו כבר בפרק הקודם (הכשרה ואודיטינג) ,לכן אתרכז בעיקר
במה שניתן להבין כטקסים ופולחנים.
טקסים אלה מרוכזים בספר 'הרקע ,הייעוץ הרוחני ,הטקסים והדרשות של דת הסיינטולוגיה' .למרות
העובדה שהמייסד עצמו מציב את סיינטולוגיה במסורת דתות המזרח הרחוק ,כממשיכת הבודהיזם
והוודות ,מזכירים טקסי הסיינטולוגיה במידה רבה טקסים של דתות המערב .כך זה בטקס הנקרא
'שירות סוף שבוע' ובטקס הנישואין.
אולם ,הודות למסורת של סיינטולוגיה ,יש לה טקסי דת שונים ואישיים ביותר ,אשר למרות דמיונם
למסורת היהודית-נוצרית ,מתברר שהם תואמים לחלוטין את עיקרי האמונות בסיינטולוגיה .כוונתי
לטקס הענקת שם ,טקס ההענקה וההכרה ,וטקס ההלוויה .בהתאם לאמונה בנצחיות התטן ,הסיינטולוגים
עורכים את הטקסים האלה כדי להעניק שם לגוף החדש של הישות שהגיעה ,כדי לקבל בברכה את כניסתה
של הישות לגוף החדש ולמשפחתו החדשה ,או כדי להיפרד מהישות שעזבה את גופה על מנת למצוא גוף
אחר ולנסות לעזור לה למקם את עצמה במצב החדש שבו היא מוצאת את עצמה.
כל הטקסים האלה מבוצעים תחת הניהול של יועץ רוחני מוסמך ,או על-ידי הצ'פלין (כומר) בארגון
הסיינטולוגיה ,וחברי קהילת הסיינטולוגיה משתתפים בצורה פעילה בטקסים אלו על בסיס קבוע.

ה .ההיבט הארגוני
מבחינה גלובלית ,דת הסיינטולוגיה בנויה מארגונים שונים בעלי שמות שונים ,בהתאם למעמדם וגודלם.
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ברמה הנמוכה ביותר נמצאים מרכזים וקבוצות של סיינטולוגיה ודיאנטיקה .אלו הן קהילות קטנות של
סיינטולוגים ,שמוביל אותן יועץ רוחני מוסמך אחד או יותר ,והן מספקות את השירותים הבסיסיים של
ייעוץ רוחני ,טקסים דתיים ,וכן נותנות שירות לאלה המגיעים כדי ללמוד את הכתבים של סיינטולוגיה,
אך ברמה הנמוכה ביותר .יועצים רוחניים אלה אינם מורשים להסמיך או להכשיר יועצים רוחניים ,וכן
הם אינם מוסמכים לספק את שירותי האודיטינג הדתי של רמות ה( OT-קיצור של .)Operating Thetan
ברמה הבאה נמצאים ארגוני הסיינטולוגיה .ארגונים אלה מורשים להכשיר ולהסמיך יועצים רוחניים,
והם מספקים שירותי אודיטינג עד לרמה של 'קליר'.
מעל אלה קיימים הארגונים המתקדמים .ארגונים אלה מכשירים את היועצים הרוחניים ברמה הגבוהה
ביותר והם מספקים יעוץ רוחני בחלק מרמות ה.OT-
ארגון הסיינטולוגיה שנקרא 'ארגון השירות של פלאג' ,בקלירווטר ,פלורידה ,הוא הארגון המתקדם
שנמצא ברמה הגבוהה ביותר מכל הארגונים המתקדמים .ארגון זה מכשיר אנשים לתפקידי הייעוץ
הרוחני ברמות הגבוהות ביותר ,וסיינטולוגים מגיעים לשם על מנת לעלות לרמות הגבוהות של .OT
ארגון מיוחד הוא ארגון הסיינטולוגיה שנמצא על אונייה בשם  ,Freewindsאונייה שפועלת באיים
הקאריביים .ארגון זה מספק רמת  OTמיוחדת שלא ניתן לקבלה בכל ארגון אחר.
סוג מבנה זה של שירותי דת נמצא בכל הדתות הידועות למעשה :רמות ההכשרה השונות של כהני הדת
אינן נגישות בכל המרכזים אלא רק במוסדות המרכזיים (רומא ,טיבט ,תל-אביב ,מכה) .שם יכולים
השליחים ,הנזירים או הכמרים לקבל הסמכה ברמה הגבוהה ביותר.
הקהילה הדתית של הסיינטולוגיה בנויה כקהילה ממשית של יועצים רוחניים וחברי קהילה העוסקים
בדת ,החיים יחדיו כקהילה ,תוך מסירות מוחלטת למטרות של הדת ונטישת ההפרעות וההבלים הקיימים
בעולם הזה.
לארגון הימי ,שנקרא כך על שם הצוות המקורי שאייש את האניות שעליהן פיקד המייסד בתקופה
המוקדמת ,יש חמישה ארגונים מרכזיים ברחבי העולם שמבצעים תפקידים שונים .בנוסף ,ישנן קבוצות
של שליחים בעלי תפקיד בארצות רבות בעולם בהן סיינטולוגיה קיימת 5 .המפקדות האלה ממוקמות
באיסט גרינסטד (בריטניה) ,קופנהגן ,לוס-אנג'לס ,קלירווטר וסידני .ב 5-מפקדות אלו ,יותר מבכל מקום
אחר ,ניתן לחוש ברוח האמיתית של קהילה המוקדשת להרחבת הדת ולעיסוק הדתי .למרות שהיועצים
הרוחניים של הסיינטולוגיה אינם מתחייבים לנזירות ,קהילות אלה דומות בתפקודן ובמסירותן לקהילות
של דתות רבות אחרות ,כולל הכנסייה הקתולית .חברים בארגון הימי ממלאים תקנון אתיקה נוקשה
ביותר הכולל קשרי מין אתיים ביותר עם בן או בת זוג אחד בלבד ,התנזרות מוחלטת מכל שימוש בסמים,
והקדשה מוחלטת של החיים להשגת מטרות הדת.
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כמובן ,הכשרת היועצים הרוחניים ברמות הגבוהות ביותר ,מתן אודיטינג ברמות הגבוהות ביותר של ,OT
ניהול הרמות הגבוהות ביותר של הארגון ושמירת רמת האתיקה של סיינטולוגיה ברמה הבינלאומית
היא בידיהם של חברי המסדר הדתי הקרוי 'הארגון הימי' ,שמקדישים את עצמם לפעילות זו בלבד.

ו .המטרה הסופית של סיינטולוגיה
לפי מילותיו של ל .רון האברד עצמו ,השאיפה של סיינטולוגיה היא "תרבות ללא אי-שפיות ,ללא פושעים
וללא מלחמה ,שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות ,ושבה האדם
חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר"( .ראה' :מהי סיינטולוגיה?')
כמטרה לאדם היחיד ,שואפת סיינטולוגיה לעבר גאולתו ,חירותו הרוחנית ושחרורו מהכבלים שהקיום
כפה עליו .אך אף אדם לא יכול להיות חופשי כל עוד החברה עצמה אינה חופשית .השאיפה לאחריות
היא הדרך הראשית בה מחפשים הסיינטולוגים את חירותם; אחריות הדורשת את שיפור חיינו ושיפור
חיי חברינו לפני שמשיגים את המטרה העליונה.
לא ניתן להשיג מטרות גדולות כל-כך אך ורק באמצעות עבודת הייעוץ הרוחני המבוצעת על-ידי
הסיינטולוגים .מסיבה זו ,הקים ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי קבוצות והתאחדויות שונות
שמפעילות מסעות הסברה המוקדשים למטרות אלה .אחת מהקבוצות האלה היא ( ABLEראשי תיבות
של  ,Association for Better Living and Educationהתאחדות לשיפור החיים ולחינוך) ,התומכת
במספר תוכניות עזרה בקהילה' :נרקונון' ( ,)Narcononשמספקת שירותים של מניעת שימוש בסמים
וגמילה מהתמכרות לסמים; 'קרימינון' ( ,)Criminonשמספקת תוכניות במדינות שונות כדי לחנך
ולשקם עבריינים; 'הארגון ליישום הלמידה' ( ,)Applied Scholasticsשעורך מסעות הסברה בנושא חינוך
ואוריינות באזורים נחשלים; ו'-המוסד של הדרך אל האושר' (,)the Way to Happiness Foundation
תוכנית המבוססת על ספר בעל אותו שם מאת ל .רון האברד ומפתחת מסעות הסברה לילדים ובני-נוער
כדי לבסס מחדש תקנוני התנהגות שעוזרים לקהילה ,כגון תוכניות להגנה על הסביבה ,תוכניות לימוד,
תוכניות לעזרה אזרחית ,וכו'.
קבוצה חשובה נוספת שהוקמה על-ידי דת הסיינטולוגיה היא 'ועדת האזרחים לזכויות האדם (,CCHR
ראשי תיבות של  )Citizens Commission on Human Rightsשזכתה בפרסים בינלאומיים עבור החקירות
שהיא מבצעת והתערוכות שהיא עורכת בתחום בריאות הנפש.
חשיבות מיוחדת יש לתת לחיל היועצים הרוחניים המתנדבים ,שהוקם על-ידי סיינטולוגים ברחבי העולם.
יועצים רוחניים מתנדבים אלה עובדים עם מומחים ורשויות במקרי תאונות ,אסונות טבע או אירועים
טרגיים בהם נדרשת עזרה .מתנדבים אלה מוכשרים היטב כדי לתת עידוד ועזרה ראשונה לנזקקים בשעה
שצוותים רפואיים ועובדי ההגנה האזרחית עסוקים במלאכתם.
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ז .האם סיינטולוגיה היא דת?
מנקודת מבטי כתיאולוג וכפילוסוף ,ולאחר שלמדתי את דת הסיינטולוגיה על כתביה ומנהגיה ,אני יכול
לאשר בצורה מלאה שסיינטולוגיה היא דת במלוא מובן המילה.
קהילה של אנשים המאוחדים על-ידי גוף מורכב של אמונות ,המחפשים את האינסוף ,את המקודש,
ושואפים למקם את האדם בקשרים טובים עם האלוהי – כל אלה הם מרכיבים העולים כשבוחנים את
האמונות והמנהגים של דת הסיינטולוגיה.
לא קיימת דת ללא המרכיב המיוחד הזה שקשור להתנהגות המיוחדת כלפי המציאות הרוחנית הזאת .נראה
שסיינטולוגיה סובבת במיוחד סביב הנושאים של הישרדות וגאולה ,רעיונות שחווייר זובירי הסביר בצורה
ברורה שהם מרכיבים טבועים בכל חוויה דתית .ההתחברות או אי-ההתחברות עם אלוהים אינה משנה
כלל את המציאות של חוויה זו .זה אינו המצב עם סיינטולוגיה ,משום שסיינטולוגים מאשרים את חיפושם
אחר אלוהים והאינסוף ברעיון שלהם לגבי הדינמיקה השמינית ,למרות שהם אינם מפארים את אלוהים.
למעשה ,אחת מההאשמות שמפרידות בצורה הרבה ביותר את האסלאם מהדת הקתולית היא טענת
המוסלמים שהדת הקתולית נותנת לעצמה להיגרר לסגידה ,לאחר כל הרפורמות הבלתי פוסקות בדת זו.
שורשי הסיינטולוגיה (הבודהיזם והוודות) כבר מצביעים על כך שרק בעזרת ידע מלא על העצמי יכול
אדם לדעת ולאהוב את אלוהים.
מכיוון שדת היא דחף אוניברסלי ,כפי שטוענים אנשי הדת ,אין לשכוח שגם הקתוליות עצמה היתה
צריכה לעבור שלבים רבים של התפתחות והיסטוריה מתמשכת של משברים ורפורמות עד שלבסוף
היא אימצה את "הצורה הסופית" אותה אנו מכירים היום .האסלאם ,היהדות והבודהיזם עברו שלבים
דומים ,במשך תקופות ארוכות הרבה יותר מאשר מספר השנים הקטן שהיה עד כה לדת הסיינטולוגיה
לארגן את עצמה בצורה מלאה.
העימות הברור של סיינטולוגיה עם הדוקטרינות "המדעיות" של פסיכולוגיה ופסיכיאטריה שמכחישות
את טוב האדם ,כפי שנטען על-ידי סיינטולוגיה ,משחרר דת זו עוד יותר מכל בלבול .סיינטולוגיה מחשיבה
כבעלת ערך רק את המהות הרוחנית של האדם ,את הטוב הטבוע בו ,את האלמוות שלו ואת החיפוש שלו
אחר האינסוף כמטרה סופית .החידוש כאן הוא שמייסד הסיינטולוגיה פיתח את דת הסיינטולוגיה כגוף
ידע ואוסף של עיסוקים המכוון את האדם לעבר יעדים אלה .אפשר להבין בקלות את הסיבה לכך שאנשים
מבלבלים את זה עם "תרפיה" או "הילינג" – זה נובע מהרדידות של דעות המתועדות בצורה גרועה.
רק דת שלמה ואמיתית יכולה לאשר ולהחזיק בהנחות האלה ,תוך כדי יצירת גוף אמונות ,דוקטרינות ,מנהגים,
טקסים ,מבנה ומטרות המכוונות לעבר גאולת הרוח .זה תחומה הבלעדי של הדת ,וסיינטולוגיה היא דת.
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מבלי להיכנס לשיקולים מנהלתיים ,משפטיים או שיקולים הקשורים לענייני מיסים ,אני מאשר שוב
שסיינטולוגיה ממלאת לחלוטין את הדרישות שניתן לדרוש מכל דת שהיא.
סיינטולוגיה מגיבה לטבעה הדתי האמיתי ,ואינה מבקשת כל מטרה אחרת מלבד מטרות הקשורות
לטבעו הרוחני של האדם.
אורבנו אלונזו גאלאן
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על המחבר
פרופסור אלונזו ,דוקטור לפילוסופיה ומוסמך בתיאולוגיה (בהצטיינות),
זכה בתואר שלו באוניברסיטה הגרגוריאנית ובפקולטה ללימודי דת
על שם סיינט בונוונטורה ( ,)Saint Bonaventureשתיהן ברומא .הוא
הנחה כנסים בנושאי דת שאורגנו על-ידי הוותיקן ,ובתפקיד זה עבד
בנושאי דת עם האפיפיור יוחנן ה 23-ועם האפיפיור פאולוס ה.6-
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