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i.  inle id ing

De laatste jaren is er in bepaalde delen van Europa wat onenigheid ontstaan over Scientology, 
en dan vooral in Duitsland, dat de echte sociale bedoelingen van deze religieuze groep verkeerd 
lijkt uit te leggen. 

Vanuit het gezichtspunt van iemand die filosofie en religie kent, is er geen enkele controverse, maar 
het is gemakkelijk te begrijpen dat het ontbreken van kennis van het religieuze verschijnsel als 
zodanig en de verschillen in de mogelijke uitingen van dit verschijnsel onterecht tot antagonistische 
en onbuigzame houdingen kunnen leiden.

Om die reden heb ik besloten om in dit rapport mijn conclusies over de Scientology religie te 
publiceren. Ik heb deze religie verscheidene jaren bestudeerd, zowel de formele aspecten ervan 
(geschriften, boeken en filosofie) als de aspecten van de dagelijkse gang van zaken (ceremonies, 
interne en externe organisatie, praktijken van het vervullen van religieuze plichten en activiteiten 
in de gemeenschap), zowel in mijn eigen land als in andere landen (Frankrijk en Denemarken).

i i .  het  concept van rel ig ie

De theologische traditie geeft ons niet veel bronnen wanneer we de objectieve kenmerken 
willen analyseren die een religie definiëren en onderscheiden van andere geloofsovertuigingen, 
ideologieën of sociale groepen.

Voor dat doel moeten we begrippen en moderne grondstellingen gebruiken waarmee we kunnen 
voorzien in een wetenschappelijk gezichtspunt over het religieuze verschijnsel, zonder daarbij 

DUT Scn A True Religion.indd   1 3/22/2017   20:47APPROVED



Pagina 2

echter te vergeten dat dit een individuele en intieme ervaring van spiritualiteit is die als zodanig 
enkele van de algemeen gebruikte argumenten van andere sociale wetenschappen ontwijkt.

Deze benadering van tolerantie en interreligieuze dialoog vormt een uitdaging en is in onze 
huidige samenleving een absolute noodzaak, zoals benadrukt door beroemde theologen als 
Leonard Boff en Hans Kung.

Net zoals het woord religie (van het Latijnse re-ligare: verenigen of herenigen) gedefinieerd 
wordt als een gemeenschap van mensen die verenigd zijn door een geloof, een praktijk of vorm 
van verering, zo kan religie zelf ook beschouwd worden. Deze gemeenschap moet natuurlijk 
verenigd zijn door een zoektocht naar “het goddelijke”, en gedefinieerd door haar manier om de 
problemen van het menselijke leven het hoofd te bieden. Om die reden wordt in de geschiedenis 
van religies zo veel gezegd over de ervaring en het persoonlijke contact met “het heilige”.

Een verheven begrip van de waardigheid van het individu, de wetenschap en erkenning van 
iets, wat “heilig” genoemd wordt, is niet exclusief voor het christendom maar is de kern van 
alle religies. Dit werd erkend door het Tweede Vaticaans Concilie in zijn document Dignitatis 
Humanae over religieuze trouw en zuiverheid.

Er zijn andere religieuze verschijnselen, zoals het boeddhisme en het jaïnisme die hoewel 
ze geen idee van God hebben qua verwijsmateriaal, wél een vorm van respect en eerbied 
hebben voor de “heilige godheid” als een eigen element met veel algemenere kenmerken dan 
de “bepaalde goden” van het christendom, de moslims of de joden.

Het handhaven van een éénzijdig concept van religie, dat alleen gebaseerd is op de eigen 
ervaring en andere geloven uitsluit, kan alleen maar een vorm van fundamentalisme zijn die 
de meest elementaire test van religieuze vrijheid geweld aandoet.

Zoals Max Muller bevestigde: “hij die slechts één religie kent, kent geen enkele”, wat het idee 
heel precies weergeeft. Durkheim zelf verklaart de sleutel van dit verschijnsel: “… religie is een 
universeel verschijnsel, dat in alle bekende menselijke gemeenschappen bestaat. …”

Vaak worden bekende modellen gebruikt om te proberen het onbekende te definiëren. 
Deze procedure wordt door sociale onderzoekers vaak overvloedig gebruikt. Misbruik van 
vergelijkende analyses zal ongetwijfeld leiden tot blindheid wanneer men te maken krijgt met 
standaards van gedrag, overtuigingen of ervaringen, die alleen maar kunnen worden verklaard 
door alle andere factoren weg te laten, en door hun overeenkomsten.
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Religie is duidelijk de zoektocht, eigen aan de mens, die de geest maakt om het “oneindige” te 
begrijpen; het verlangen en de pogingen van het wezen met betrekking tot zijn gevoel van een 
onvervulde wens naar oneindigheid. Religie is dus een absolute noodzaak, niets minder dan 
een bestanddeel van het menselijk bestaan, dat de persoon voelt om “te communiceren met 
het oneindige”; het is de bron van wat het menselijke wezen ondersteunt en de mens verlaat 
zich op vele aspecten ervan. Het absolute bewijs hiervan is de antroposofische analyse waarbij 
verschillende religieuze geloven of het ontbreken ervan voor geleerden een bepalende factor is 
bij het begrijpen van de sociale en individuele standaards van het gedrag van samenlevingen.

Om een religie als Scientology te begrijpen, is het noodzakelijk om zeer verschillende aspecten 
te evalueren, zoals die aangegeven door moderne experts ten aanzien van dit onderwerp (zie 
Bryan Wilson: The Social Dimension of Sectarianism, 1990, en Eileen Barker: New Religious 
Movements: A Perspective to Understand Society, 1990). Uit de vele mogelijke benaderingen heb 
ik geselecteerd wat een objectieve en wetenschappelijke kijk op de zaak kan zijn, gebaseerd op 
de aspecten die ik hierna op zal sommen: 

 1. Het filosofische en doctrinaire aspect. Hierbij omvat ik het hele samenstel van 
overtuigingen, geschriften en doctrines, die gaan over de drie fundamentele delen van 
religieuze kennis: het Opperwezen, de Mens en het Leven.

 2. Het rituele aspect. Dit omvat het geheel aan ceremonies, riten en religieuze praktijken 
die gewijd worden aan het religieuze verschijnsel, dat door scientologen wordt ervaren.

 3. Het oecumenische organisationele aspect. Dit is een zeer belangrijk aspect omdat 
het dient om de scheidslijn aan te geven tussen de religies en geloofsovertuigingen die 
nog in ontwikkeling zijn en de religies en geloofsovertuigingen die al geheel gevormd 
en ontwikkeld zijn.

 4. Het aspect van het doel of de uiteindelijke doelstelling. Hier staat de definitie van 
een doel in het leven en het uiteindelijk bereiken van de spirituele doelstelling die leidt 
tot het doel, dat Scientology haar parochianen biedt.

i i i .  het  F iloSoFiSche en doctrinaire  aSpect

Scientology is gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard. Scientologen erkennen de werken 
en onderzoeken van haar grondlegger, filosoof en mensenvriend L. Ron Hubbard als de enige 
bron van de Geschriften van de religie.
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Vanaf Dianetics (zie Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, 1950) vertoont de 
ontwikkeling van Scientology zeer grote gelijkenissen met de meerderheid van de religies, met 
inbegrip van het christendom, het jodendom, de islam en het boeddhisme. Haar geschiedenis 
is er een van ontdekking of systematische “openbaring” van de basis “filosofische waarheden” 
die steeds verder gaan en leiden tot de constructie van een compleet doctrinair stelsel.

Met Dianetics probeert haar grondlegger de mens te bevrijden van het lijden, dat het verstand 
in het lichaam en het leven van de mens veroorzaakt.

Al enige jaren is Dianetics het gereedschap, dat door haar volgelingen wordt gebruikt om de staat 
van Clear te bereiken. Volgens het boek betekent deze staat een belangrijke vooruitgang in het 
verwijderen van de staat van ongewenst lijden en brengt deze het menselijke wezen omhoog tot 
een categorie waarin hij zijn eigen spirituele zelf (de Thetan genoemd) beter kan ervaren. Als we 
een grondige analyse maken van de mystieke ervaringen, nirvana en de andere geestestoestanden 
die in de meeste religies worden beschreven, dan blijkt dat zij naar dezelfde geestestoestand op 
zoek zouden kunnen zijn als de toestand die de scientologen als staat van Clear nastreven.

Later, toen hij de verschijnselen bestudeerde van veel mensen die Clear al bereikt hadden, ontdekte 
Hubbard dat er duidelijk bewijs was van het bestaan van een spiritueel wezen, en daarnaast, dat 
de persoon zelf een spiritueel wezen was, onsterfelijk en met enorme mogelijkheden die teniet 
gedaan waren door het lijden en ervaren van de “continue spiraal” van leven, het doodgaan 
van het lichaam en weer een nieuw lichaam. 

Hij ontwikkelde een spirituele technologie die leidt tot het “bevrijden” van het wezen (de 
thetan) van deze spiraal en hem zijn volledig bewustzijn en zijn spirituele vrijheid teruggeeft. 
Zo ontwikkelde hij de principes en praktijken van spirituele counseling (auditing genoemd) 
die leidt tot de hoogste staten van bewustzijn en zijn, genoemd OT-niveaus (OT: Opererende 
Thetan, omdat hij niet de dwingende noodzaak heeft om in een lichaam te zijn en kan opereren 
en [handelen] zonder een lichaam).

Dit alles wordt uiteengezet in duidelijke stappen die staan vermeld in de route (De Brug) naar 
“Totale Vrijheid”. De nadruk die in alle Geschriften ligt op kennis van het wezen zelf en van 
het leven, God en de relaties van de mens met de verschillende universa waarin hij handelt 
(het materiële of fysische universum en het spirituele of theta universum) moet als belangrijk 
gezien worden.
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Vanuit deze overtuiging komen twee fundamentele bezigheden van scientologen op hun pad 
naar spirituele verlossing naar voren: het bestuderen van de waarheden van het leven volgens de 
Geschriften van Scientology (training) en de bevrijding (auditing) van het lijden of de aberraties 
die de thetan ervan weerhouden te handelen als zichzelf en hem op een irrationele of schadelijke 
manier laten handelen, zowel naar zichzelf als naar anderen toe. (Zie Wat is Scientology?)

Naast een enorm aantal technische materialen voor de geestelijken van de Scientology Kerk 
bestaat er een uitgebreide index van materialen en referentieboeken voor studenten van deze 
religie. Bijzonder belangrijk zijn de volgende boeken, waarin de basiswaarheden van Scientology 
worden beschreven: 

Scientology: De Grondbeginselen van het Denken

Scientology 0-8

Scientology 8-8008

Scientology: Een Historisch Verhaal van de Mens

Dianetics 55!

Scientology: Een Nieuwe Kijk op het Leven

De Wetenschap van het Voortbestaan

Het Scientology Handboek

Een fundamenteel aspect: scientologen definiëren hun religie als “een toegepaste religieuze 
filosofie, die de persoon in staat stelt meer over zichzelf en het leven te weten”.

L. Ron Hubbard verdeelde het leven in acht fundamentele uitingsvormen, waarvan elke een 
drang naar voortbestaan is van de persoon, zijn vitaliteit gericht op het doel van verbetering. 
Hij noemde ze de “acht drijfveren”, gezien het feit dat dit de drangen van het leven zijn:

De eerste drijfveer is de drang tot voortbestaan van de persoon als zichzelf.

De tweede drijfveer is de drang tot voortbestaan in seksuele zin: het stel, de familie en het 
opvoeden en onderwijzen van kinderen.
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De derde drijfveer is de drang tot voortbestaan van groepen of als groep, met inbegrip van de 
groepen waar het individu onderdeel van uitmaakt (vrienden, de zaak, de club, de natie, het ras).

De vierde drijfveer is de drang tot voortbestaan van de mensheid of als mensheid.

De vijfde drijfveer is de drang tot voortbestaan van levende soorten (dieren, planten) of als 
levend wezen.

De zesde drijfveer is de drang tot voortbestaan van, of als, het fysisch universum.

De zevende drijfveer is de drang tot voortbestaan van spirituele wezens of als spiritueel wezen.

De achtste drijfveer is de drang tot voortbestaan als oneindigheid of deel van de oneindigheid. 
Voor scientologen is dit de drijfveer van het Opperwezen of God.

In deze acht uitingsvormen van het leven bevinden zich de gebieden waarin de persoon 
spirituele vooruitgang moet maken en daarnaar handelen, ethisch gedrag moet handhaven 
(dat de drijfveren geen schade toebrengt) om spirituele vooruitgang te bereiken. Goed en 
kwaad worden door scientologen gedefinieerd naar de mate van voordeel of schade die ze aan 
de drijfveren toebrengen. Absoluut goed zou datgene zijn wat alle drijfveren ondersteunt en 
absoluut kwaad wat ze allemaal schade toebrengt. Er zijn natuurlijk tussenliggende punten van 
goed en kwaad die op een gradiëntenschaal liggen in de mate dat ze enkele van de drijfveren 
min of meer bevorderen of schade toebrengen, met inachtneming van het feit dat alle drijfveren 
even belangrijk zijn. (Zie Inleiding tot de Ethiek van Scientology)

In de doctrine van Scientology is de zorg om ethiek en morele aspecten uitermate belangrijk. 
In verschillende referentieboeken staan talloze verwijzingen naar deze concepten en er zijn ook 
hele publicaties aan het onderwerp gewijd, zoals de al genoemde boeken of De Weg naar een 
Gelukkig Leven, de Erecode, de Auditor’s Code en de Code van een Scientoloog. (Zie Handboek 
voor Preclears)

Rekening houdend met het feit dat voor scientologen de persoon een spiritueel en onsterfelijk 
wezen is, is zijn gedrag in elk van zijn verschillende levens van groot belang, niet alleen voor 
het voordeel voor zijn eigen drijfveren maar ook om in staat te zijn een algehele spirituele 
verbetering te bereiken. Dat we in deze wereld zijn om onze eigen verlossing uit te werken, is 
een stelling van L. Ron Hubbard uit de video Inleiding tot Scientology.
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Scientologen verklaren zelf dat ze een echte verbetering en spirituele vrijheid ervaren hebben 
door zowel studie (training) als door spirituele counseling (auditing). Ze beschrijven hun “wins” 
als echte bevrijdingen van massa, conflicten, onkunde en ongewenste houdingen en gevoelens. 
Ze vinden dat hun bekwaamheden zijn toegenomen, hun percepties zijn verbeterd en dat ze 
een hernieuwde kennis hebben van zichzelf, het leven en God.

Het Credo van de Scientology Kerk definieert haar geloofsovertuiging die haar volgelingen 
bijeenbrengt met de ultieme betekenis van het leven. Dit credo onderstreept de waardigheid 
van de mens, zijn onvervreemdbare en onmiskenbare rechten; het definieert de natuurlijke 
broederschap van de mensen en erkent de spirituele aard van het individu in zijn streven naar 
oneindigheid, en geeft alleen God het “recht” van handelen met betrekking tot de vrijheid en 
wijsheid van de mensen.

Dit credo verschaft een duidelijk doel aan de praktijken van auditing en training als middelen 
om spirituele verlossing te bereiken die de scientologen in hun credo bekendmaken. 

iv.  het  r ituele oF MythiSche aSpect

Een deel van de praktijken die in dit deel beschreven worden, werden al beschreven in het 
vorige hoofdstuk (training en auditing); daarom zal ik me meer concentreren op wat begrepen 
kan worden als ceremonies en riten.

Deze zijn verzameld in het Boek van Ceremonies van de Scientology Kerk. Ondanks het feit dat 
de grondlegger zelf Scientology plaatst in de traditie van de Oosterse religies, de erfgenamen 
van het boeddhisme en de Veda’s, heeft Scientology niettemin ceremonies die in grote mate aan 
de Westerse religies herinneren. Dat geldt voor de zondagsdiensten en de huwelijksceremonies.

Als gevolg van haar traditie, kent ze echter verschillende en heel persoonlijke riten die, hoewel 
ze doen denken aan de joods-christelijke traditie, geheel overeen blijken te komen met het 
stelsel van overtuigingen van Scientology. Ik verwijs hierbij naar de naamgevingsceremonie, 
de naamgevings- en herkenningsceremonie en de begrafenisdienst. In overeenstemming met 
het geloof in de onsterfelijkheid van de thetan, houden scientologen deze ceremonies om een 
naam te geven aan het nieuwe lichaam van het wezen dat aangekomen is, het wezen welkom te 
heten bij zijn nieuwe lichaam en zijn nieuwe familie of om vaarwel te zeggen tegen een wezen, 
dat zijn lichaam opzij gezet heeft om een nieuw lichaam te vinden en proberen hem te helpen 
zich te oriënteren in de nieuwe situatie waarin hij zich bevindt.
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Al deze ceremonies vinden plaats onder de regie van een gewijde geestelijke of door de kapelaan 
van de kerk, en de leden van de Scientology gemeenschap participeren er regelmatig actief in.

v.  het  organiSatoriSche aSpect

Wereldwijd is de Scientology Kerk gestructureerd in verschillende kerken, met verschillende 
namen, passend bij hun status en omvang.

Op het laagste niveau zijn er de groepen en missies van Scientology en Dianetics. Dit zijn 
kleine gemeenschappen van scientologen, die geleid worden door één of verscheidene gewijde 
geestelijken die de basisdiensten van spirituele counseling en religieuze ceremonies verzorgen en 
die samenkomen om de Geschriften van Scientology te bestuderen, echter op het laagste niveau. 
Ze kunnen geen geestelijken inwijden of opleiden en ook geen religieuze auditingdiensten 
leveren van de OT (Opererende Thetan)-niveaus. 

Op het volgende niveau zijn er de kerken van Scientology. Deze kunnen geestelijken opleiden 
en wijden en ze leveren auditing tot het niveau van Clear.

Boven de laatstgenoemde zijn de gevorderde kerken. Deze trainen de geestelijken van het 
hoogste niveau en geven pastorale counseling van enkele van de Opererende Thetan-niveaus.

De Church of Scientology Flag Service Organization, in Clearwater, Florida, is de hoogste van 
alle gevorderde (advanced) organisaties. Deze traint mensen in de hoogste niveaus geestelijke 
en scientologen gaan daarheen om tot de hoge OT-niveaus van OT te gaan.

Een speciaal geval is de Church of Scientology met als basis de Freewinds, een schip dat opereert 
op de Caraïbische eilanden en diensten verzorgt op een specifiek OT-niveau dat in geen enkele 
andere kerk ontvangen kan worden. 

Een dergelijk soort structurering van religieuze diensten komt in bijna alle bekende religies voor, 
voor zover de verschillende niveaus van opleiding van de geestelijke niet beschikbaar zijn in alle 
centra maar alleen in de centrale instituten (Rome, Tibet, Tel Aviv, Mekka). Op die plaatsen kunnen 
de missionarissen, de monniken of priesters de inwijding van het hoogste niveau ontvangen.

De religieuze gemeenschap van Scientology vormt een echte gemeenschap van geestelijken en 
religieuzen die in gemeenschap leven met een algehele toewijding aan de doelen van de kerk 
en met het opzij zetten van wereldse interrupties en ijdelheden.
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De Sea Organization, genoemd naar de oorspronkelijke bemanning die de schepen in het begin 
bemande onder bevel van de grondlegger ervan, heeft in de wereld vijf belangrijke locaties waar 
verschillende functies uitgevoerd worden – hoewel er in veel van de landen waar Scientology 
aanwezig is groepen missionarissen en leden zijn. Die vijf hoofdkwartieren zijn gevestigd 
in East Grinstead (Verenigd Koninkrijk), Kopenhagen, Los Angeles, Clearwater, Florida en 
Sydney. In die vijf hoofdkwartieren kan men meer dan elders de echte geest voelen van een 
gemeenschap die toegewijd is aan haar evangelisatie en pastoraal werk. Hoewel er geen verplicht 
celibaat is voor de Scientology geestelijken, lijken deze gemeenschappen in hun functioneren 
en toewijding op die van veel andere religies, waaronder de katholieke kerk. Leden van de Sea 
Organization houden zich aan een zeer strenge ethiekcode die zeer ethische en monogame 
seksuele relaties inhoudt, algehele onthouding van elk drugsgebruik en algehele toewijding 
van iemands leven om de doelen van de religie te bereiken.

De training van geestelijken van de hoogste niveaus, het auditeren tot het hoogste niveau 
van Opererende Thetan, het beheren van de organisaties van de hoogste niveaus en de 
verantwoordelijkheid voor het ethiekniveau van Scientology op een internationaal niveau, 
berusten slechts in de handen van leden van de religieuze orde, de Sea Organization genaamd, 
die zich alleen daarmee bezighouden.

vi .  de  u ite indel ijke doelStell ing van 
Sc ientology

Het doel van Scientology, zoals beschreven door L. Ron Hubbard, is “een beschaving zonder 
krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is 
succes te hebben en waar het eerlijke personen gegund is rechten te hebben en waar de mens 
vrij is zich tot hogere niveaus te verheffen”. (Zie Wat is Scientology?)

Als doelstelling voor het individu zoekt Scientology de verlossing van de mens, zijn spirituele 
bevrijding en de vrijheid van de barrières die het bestaan hem heeft opgelegd. Geen mens kan echter 
vrij zijn als de samenleving dat niet ook is. De zoektocht naar verantwoordelijkheid is de belangrijkste 
weg waarlangs scientologen hun vrijheid zoeken; een verantwoordelijkheid die van ons vraagt ons 
leven en dat van onze medemensen te verbeteren voordat hogere doelen bereikt kunnen worden. 

Doelen van een dergelijke omvang kunnen niet alleen bereikt worden door pastoraal werk, 
dat door de volgelingen wordt uitgevoerd. Om die reden heeft de Church of Scientology 
International verschillende groepen of organisaties ingesteld die sociale campagnes uitvoeren, 
gewijd aan deze doelen. Een ervan is ABLE (Association for Better Living and Education), dat 
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verscheidene hulpprogramma’s in de gemeenschap sponsort: Narconon, dat diensten levert 
voor preventie en rehabilitatie op het gebied van drugs; Criminon, dat in verschillende landen 
programma’s heeft om criminelen te onderwijzen en te rehabiliteren; Applied Scholastics, dat 
in achtergestelde gebieden en buurten onderwijs- en leescampagnes uitvoert; en de Way to 
Happiness Foundation, die gebaseerd is op het boek met dezelfde titel van L. Ron Hubbard 
en met kinderen en tieners campagnes ontwikkelt om opnieuw gedragscodes in te stellen 
die de gemeenschap helpen, zoals programma’s voor de bescherming van de omgeving, 
studieprogramma’s, burgerbescherming programma’s, enz.

Een andere belangrijke door de Scientology Kerk opgerichte groep is de Citizens Commission 
on Human Rights, die internationale prijzen heeft gekregen voor haar onderzoekingen en 
ontmaskeringen op het gebied van mentale gezondheid.

Van speciaal belang is het door scientologen over de hele wereld gevormde Volunteer Ministers 
Corps, dat met experts en autoriteiten samenwerkt bij ongelukken, natuurrampen of tragische 
voorvallen waarbij hulp nodig is. Deze vrijwilligers zijn perfect getraind om mensen troost 
en eerste hulp te bieden terwijl het medische team en de burgerbeschermingwerkers actie 
ondernemen.

vi i .  i S  Sc ientology een rel ig ie?

Vanuit mijn gezichtspunt als theoloog en filosoof, en na de geschriften en praktijken van de 
Scientology religie bestudeerd te hebben, kan ik krachtig bevestigen dat Scientology in volledige 
zin een religie ís. 

De gemeenschap van personen verenigd door een complex stelsel van overtuigingen in haar 
zoektocht naar het oneindige, het heilige, het zoeken om de mens in zijn juiste relatie met het 
goddelijke te plaatsen: deze zaken komt men tegen bij het onderzoeken van de overtuigingen 
en praktijken van de Scientology religie.

Geen enkele religie kan bekeken worden zonder deze factor die een bepaald gedrag ten 
opzichte van die spirituele realiteit inhoudt. Scientology lijkt vooral te draaien om het feit van 
voortbestaan en verlossing, concepten die Xavier Zubiri duidelijk tot uitdrukking bracht als 
doelen die eigen zijn aan alle religieuze ervaringen. Het al dan niet associëren met een God 
verandert de realiteit van deze ervaring absoluut niet. Dit is niet het geval bij Scientology, want 
scientologen bevestigen hun zoektocht naar God en oneindigheid in hun achtste drijfveer, 
hoewel ze hem niet loven. Eén van de beschuldigingen die islam het meeste van het katholicisme 
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scheidt, is dat het laatste, zo zeggen de moslims, zich door afgoderij liet meeslepen na zijn 
voortdurende hervormingen.

De wortels van Scientology (het boeddhisme en de Veda’s) geven al aan dat men alleen door 
een algehele kennis van zichzelf kan beginnen God te kennen en lief te hebben.

Aangezien religie een universele drang is, zoals de oecumenen beweren, moet men echter 
niet vergeten dat het katholicisme zelf een lange periode van formatie en een voortdurende 
geschiedenis van crisis en hervormingen moest doorlopen tot het zijn “definitieve vorm” 
aannam die we tegenwoordig kennen. De islam, het jodendom en het boeddhisme gingen 
door dezelfde fasen heen en bestaan al veel langer dan de paar jaar die de Scientology Kerk 
heeft gehad om zich te organiseren in een geheel georganiseerde vorm.

De duidelijke confrontatie van Scientology met de “wetenschappelijke” doctrines van 
psychologie en psychiatrie die de goedheid van de mens ontkennen, die door Scientology wél 
bevestigd wordt, pleit deze religie zelfs verder vrij van enige verwarring. Scientology hecht alleen 
waarde aan de spirituele kern van de mens, zijn aangeboren goedheid, zijn onsterfelijkheid en 
zijn zoektocht naar oneindigheid als een uiteindelijk doel. Nieuw is hier dat de grondlegger 
ervan de religie van Scientology ontwikkelde als een stelsel van kennis en praktijken, dat de 
mens naar deze doelen leidt. Dit verwarren met een poging tot “therapie” of “genezing” is 
gemakkelijk toe te schrijven aan de oppervlakkigheid van slecht gedocumenteerde meningen.

Alleen een echte en bona fide religie kan deze veronderstellingen bevestigen en handhaven, 
terwijl ze een stelsel van geloofsovertuigingen, praktijken, riten, structuur en doelstellingen 
gericht op de verlossing van de geest samenstelt. Dit is alleen deel van het gebied van religie 
en Scientology ís een religie.

Zonder me te begeven in administratieve, juridische of belasting-gerelateerde overwegingen, 
bevestig ik opnieuw dat Scientology volledig voldoet aan de eisen die aan enige religie kunnen 
worden gesteld.

Scientology beantwoordt aan haar ware religieuze aard en streeft geen andere doelen na dan 
de doelen die te maken hebben met de spirituele aard van de mens.

Urbano Alonso Galan
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