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הקדמה
המסר הדתי והפעילות הדתית של סיינטולוגיה מגיעים ומועברים לאנושות בתקופה שבה מסרים
רוחניים הם מאוד קשים לתפיסה .ישנן לא מעט סיבות כבדות משקל אשר בגללן המציאות
הסובייקטיבית של אדם עלולה להיחסם לקבלת מסר רוחני כלשהו.
נמנה רק כמה מהן:
 .1הפיכת תודעת הציבור לחילונית בצורה מאסיבית.
 .2דתות ,דוקטרינות ומנהגים מסורתיים משאירים את הרוב המודרני חסר השראה.
 .3התפלגויות בכנסיות מסורתיות מטפחות הרגשת חוסר אמון ואכזבה אצל מאמינים
מהשורה וגורמות להם לפנות למקורות שאינם המבנים הקונבנציונאליים.
 .4אובדן החוויה הרגשית של האדם את הבסיס הרוחני שלו ,והזדהות עצמית כוזבת
עם ערכים בני חלוף – כלומר ,אובדן הזהות הרוחנית – מהווים את אובדן היכולת עבור
האדם לראות את עצמו בקונטקסט רוחני רחב יותר מאשר החיים הנוכחיים.
הסיטואציה מוחמרת עקב אינספור משברים חברתיים ,פוליטיים ,אקולוגיים ותרבותיים ,אשר
מקורם באובדן טבעו הרוחני של האדם .האדם איבד את הידע של עצמו כישות רוחנית ,דבר המביא
לקטסטרופות  /אסונות וזעזועים חיצוניים ,כלומר האדם איבד את זהותו הרוחנית ומזהה את
עצמו עם ערכים כוזבים .מכיוון שהזיהוי העצמי הכוזב נמשך זמן רב מדי ,אזי תהליך הגילוי מחדש
של הזהות האמיתית של האדם והמודעות העצמית שלו כישות רוחנית דורש הליכה בדרך ארוכה
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במיוחד – הדרך שמובילה לשיקום הזהות העצמית הרוחנית .הדרך בחזרה לזהות עצמית רוחנית לא
תמיד עוברת דרך מערכות דתיות קונבנציונאליות .להיפך ,הרבה מחפשים מסלול מחוץ למערכות הדתיות
הקונבנציונאליות ,ובהחלט יש להם את הזכות לחפש דרך להתעוררות רוחנית ולידה מחדש אשר נמצאת
מחוץ למערכות הדתיות המסורתיות ,אם נמצא כי המסורת אינה מסוגלת לספק תגובה הולמת לאתגרים
מודרניים.
סיינטולוגיה מספקת את התשובה ואת הדרך להתעוררות רוחנית דרך הפעילות הדתית והמסרים הדתיים
שלה .כנסיית הסיינטולוגיה מטפלת באדם אשר נקודת מבטו עוצבה על-ידי עידן שאינו דתי ,ומשתמשת
במנהגים ומגמות אשר נוצרו על-ידי העידן הספציפי הזה למטרה המוצהרת של שיקום מודעות עצמית
רוחנית .כנסיית הסיינטולוגיה לוקחת בחשבון את מגוון הדתות וצורות הווידוי בחברה המודרנית .לפיכך
המסר הרוחני של כנסיית הסיינטולוגיה מופנה לכל הקבוצות הדתיות ומאפשר לעוסקים בדתות אחרות
לעסוק בסיינטולוגיה ,ולאלו השייכים לכנסיית הסיינטולוגיה להשתייך לדתות אחרות.
למשימה של כנסיית הסיינטולוגיה יש חשיבות מיוחדת עבור מדינות פוסט-טוטליטריות .כל המחסומים
לעיל להתחדשות רוחנית בעולם המודרני מוכפלים באיזורים פוסט-טוטליטריים .יש להוסיף להם משימה
חשובה מאוד ,אשר אינה ידועה במדינות בהן ישנם משטרים דמוקרטיים מתקדמים – משימה של בניית
מוסדות אזרחיים בחברה אשר נהרסו כליל בתקופה של המשטרים הטוטליטריים .הכוונה כאן היא
למוסדות קהילתיים וניהול עצמי ברמה המקומית והצורך להכשיר את האוכלוסייה בכישורי בניית
הקהילות .וכאן ממלא תפקיד הן הניסיון של כנסיית הסיינטולוגיה בבניית קהילה והן הטכנולוגיות
של סיינטולוגיה בהכשרה רוחנית ,במטרה ליצור בסיס רוחני חדש במקומות הנמצאים תחת משטרים
שאינם טוטליטריים.
קונפליקטים אתניים ופוליטיים אשר מאיימים באופן קבוע להתפתח לסיטואציות בינלאומיות
וסיטואציות בין דתות במיקומים פוסט-טוטליטריים מחמירים את הסיטואציה .לפיכך הניסיון של
כנסיית הסיינטולוגיה בעבודה מוצלחת בין הדתות הוא נושא הנחוץ למדינות ולאיזורים חדשים.
סיינטולוגיה פונה לאדם אשר מוכן להתחיל במסע לעבר הטבע הרוחני שלו בכוחו שלו .סיינטולוגיה
מספקת הבטחות ברורות וכמו כן את הקריטריונים להגשמת הבטחות אלו .זה חשוב במיוחד עבור
אנשים אשר נאלצים לסמוך רק על עצמם וכוחם האישי ואשר מחפשים באותו זמן בסיס רוחני והצדקה
לריבונות עצמית ועצמאות בתחום הרוחני .ישנם הרבה אנשים כאלו בכל הרבדים החברתיים והמקצועיים
של רוסיה המודרנית .אז מהן הסיבות לטבע פנימי דתי  /רוחני ,אשר גורם לדימוי של סיינטולוגיה
להיראות אטרקטיבי עבור אנשים החושבים בצורה עצמאית ,שהם פעילים ושאינם בוטחים באחרים,
בעידן הפוסט-טוטליטרי? למטרה זו הכרחי להבין מספר מאפיינים בסיסיים של סיינטולוגיה כתורה
וכארגון כנסייתי וכמו כן את הערך שלה לאנשים אשר לא מצאו תשובה בכנסיות מסורתיות.
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במיוחד נחוץ לענות על השאלות הבאות :מהי סיינטולוגיה כמערכת תיאולוגית? כיצד היא מטפלת בבעיה
של שמירת הידע הקדוש? מהו המבנה של המסר הרוחני של סיינטולוגיה? מהו המבנה של הקיום החדש
בסיינטולוגיה ואיך סיינטולוגיה מתייחסת לאבסולוטי?
בתשובות המוקדמות לשאלות הללו ננסה להבהיר את הסיבות להצלחה המהירה של סיינטולוגיה ברוסיה
ובמדינות פוסט-טוטליטריות כמכלול.
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 .Iסיינטולוגיה כמערכת תיאולוגית
למרות שלא כל חברי הסיינטולוגיה (דבר זה נראה בבירור מהדיונים והראיונות הרבים אשר ערכתי)
מאמינים כי יש בסיינטולוגיה מערכת תיאולוגית מיוחדת ,קיימים בפועל לפחות שני מאפיינים
פורמאליים אשר מצביעים על קיומה של מערכת תיאולוגית .ראשית כול ,זהו תפקידו של המנהיג
הכריזמטי בהקמת הכנסייה ,ושנית ,זהו קיומה של תורה דתית מפותחת היטב וידע קדוש בעל
מרכיב אזוטרי ואקזוטרי.

 .I.Iהמנהיג הכריזמטי
עבודתו של מייסד הסיינטולוגיה ,ל .רון האברד ,היא הבסיס לדוגמה ולאופן ההתארגנות של
סיינטולוגיה .עבודתו של האברד היא הטקסט הסמכותי שאליו תמיד מפנים ואשר נלמד באופן
קבוע .דרך הדטרמיניזם-העצמי הפנימי של הכנסייה ,לטקסטים של האברד יש את התפקיד של
כתבי הקודש – הטקסט הקדוש .המנהיג הכריזמטי לפיכך הוא המחבר של הטקסט הראשי .הסיבה
השנייה לראיית המנהיג הכריזמטי בהאברד היא האמונה של חברי הכנסייה שהאברד היה האדם
הראשון אשר מצא והלך בדרך לזהות רוחנית אמיתית .כל מה שצריכים לעשות אלו הנמצאים
קרוב או רחוק ,הוא לעקוב אחר דרכו של האברד ולחיות מחדש את חוויותיו ,אשר נמצאות בהישג
ידו של כל אחד.
חשוב להדגיש את ההבדל הבסיסי בין המייסד הכריזמטי של התנועה לבין תלמידיו .עבור האברד,
הנתיב נפתח כתוצאה מהכריזמה שלו .עבור התלמידים ,נדרש ידע מעמיק המתקבל בעזרת הדרכתם
של כתבי הקודש.

יולי 1995
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המטרה של כתבי הקודש הינה להגיע לזהות רוחנית ,ולשנות את המודעות העצמית של האדם .יש להדגיש
שהתהליך של השגת רמות חדשות של מודעות עצמית נכתב על-ידי האברד ביחד עם תקנות מסודרות
בנוגע לתהליך .אנו מוצאים שחשוב להדגיש ,כי תקנות מפורטות וכתיבת תהליכים הינה דרך חשובה
למניעת כל התפלגות .הדלת לכל אפשרות של פירוש מחדש של הטקסטים הסמכותיים סגורה בצורה
פשוטה מאוד אך אפקטיבית ביותר .ההנחה היא כי האמת המלאה נמצאה בחוויה האישית של האברד.
והחוויה האישית הזו קשורה לטכנולוגיה של השגת זהות רוחנית אמיתית .שלא כמו החוויה הייחודית
והחד-פעמית של האברד (אשר משמשת כתבנית) ,התוכן של החוויה של האחרים היא הטכנולוגיה
לשינוי רמת הזיהוי העצמי של האדם .טבעו של התוכן של החוויה של האברד (מבחינת הטכנולוגיה)
הינו אוניברסלי וניתן לשחזור .המטרה העומדת בבסיס המשימה של כנסיית הסיינטולוגיה היא הענקת
הזדמנות ללכת בדרכו של האברד ,לכל אדם אשר הרגיש צורך פנימי להשיג זהות רוחנית.
מהם המאפיינים העיקריים של המנהיג הכריזמטי של תנועת הסיינטולוגיה ,אשר מספקים את הבסיס
להחשבתו כמנהיג דתי?
ראשית ,מייסד התנועה גילה מהות רוחנית ,יידע רוחני אשר נוגע לכל אדם.
שנית ,בעזרת הידע הזה ,המייסד פיתח דרך לגאולה אישית.
שלישית ,הידע שניתן למנהיג היה שלם וכל תוספת הינה בלתי אפשריות :כל תוספת רק תעוות את הידע
ותהפוך אותו לידע מזיק .מכאן נובע הצורך בפיקוח מיוחד על מנת לוודא שעוקבים אחר ההוראות של
המייסד.
רביעית ,הקירבה בין ההתנסות האישית לבין האישיות של המייסד ,אשר ניתן למצוא בטקסטים
ובסרטים ,משנה את העולם הפנימי של המאמין ,משנה את הזהות של המאמין ,ומביאה להכרה יציבה
של האדם בעצמו כמקור רוחני ובן אלמוות.
חמישית ,לא ניתן להחליף את מייסד התנועה באף אדם אחר .מסיבה זו אפילו הישג רוחני ברמה
גבוהה מאוד של חבר בכנסיית הסיינטולוגיה לא יכול להביא אדם לטעון כי הוא בסטאטוס של המייסד
ובצורה זו להביא לגרסה חדשה של הדוקטרינה; כלומר אף אחד לא יכול לטעון לכוח ולסמכות של
המייסד.
שישית ,על בסיס המסר הרוחני אשר נכתב על-ידי המייסד ,נוסד מסדר דתי שבו מקומו של החבר
בהיררכיה תלוי באופן ישיר בהישג הרוחני שלו או שלה ובמשך הזמן שבו הוא עוסק בדת במסגרת המסדר.
שביעית ,השירות בכנסיית הסיינטולוגיה בנוי על גבי הטקסטים של המחבר ועדויות של חברי הארגון
אשר נעזרו בכנסייה ובעבודות המחבר בחייהם.
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לפיכך ,מייסד התנועה ,המנהיג הכריזמטי ,מגיע כמושיע למאמינים; המנהיג הכריזמטי מציע הגשמה
עצמית ורוחנית מלאה .במילים אחרות ,המנהיג ,המייסד של סיינטולוגיה הוא המייסד של הדוקטרינה
הדתית והתנועה הדתית.

 II.Iסיינטולוגיה :הדוקטרינה הדתית והידע הקדוש
מס' נושאים בסיסיים בסיינטולוגיה מביאים אותנו להחשיב את הדוקטרינה של סיינטולוגיה כדתית.
קודם כול ,מהות רוחנית ונצחית היא הקונספט שאיתו כל אדם צריך להזדהות.
הנושא הבא הוא היסטוריה או אירוע ספציפי (קטסטרופה) אשר גרמו לאדם לשכוח את טבעו המקורי,
כלומר נושא השעבוד של הנפש הנצחית באופן טבעי או באופן מכוון על-ידי כוחות רשע ,שהוא נושא
קלאסי לדוקטרינה דתית.
חומר ,אנרגיה ,מרחב וזמן נוצרים על-ידי העצמי הנצחי ובעל העוצמה אשר איבד את המודעות להיותו
כול יכול ונכנס תחת השליטה של היצירות שלו עצמו.
מספר עדויות אישיות מצביעות על כך שאובדן העצמי הוא התוצאה של הפעילות והיצירתיות של העצמי
הנצחי .עדויות נוספות (מעורפלות יותר) מתארות זאת כתוצאה של רשע אישי אשר גרם לקטסטרופה
בחלק עיקרי של היקום המיושב.
בכל מקרה ,בין אם מדובר בהיעדר כוח רצון מרושע או הימצאו של בורא מרושע ,אנו רואים את הנושא
הקלאסי של אונטולוגיה דתית ,ביחד עם הנושא של נפילה ושיכחה של יכולתו הרוחנית של האדם כמו
גם השיכחה של הקטסטרופה עצמה.
ידע על העבר האינסופי של האדם ,על אירועים שקרו לאדם במהלך מספר רב של חיים קודמים שחווה,
הוא לא רק ידע .הידע הקדוש הוא זה שמחזיר לאדם את ההבנה של מקומו האמיתי ביקום ומאפשר לו,
במהלך התהליך של הניסיון לתפוס את האסונות הקודמים שלו – כל הדרך עד לקטסטרופה העיקרית בעלת
החשיבות הקוסמית – להחזיר לחיים את הידע האמיתי בנוגע לעצמו .לכן ,הידע הנרכש בסיינטולוגיה
בעזרת לימוד ארוך-טווח ומודעות לגבי ההיסטוריה של האדם ,הוא ידע משחרר אשר מביא לגאולה.
הידע הקדוש משנה את האדם אשר מקבל אותו .ההשגה של זהות אמיתית אצל האדם מגיעה לאחר
חיסול אנגרמות ,אשר מהוות את המחסומים בצורת ידע כוזב של האדם עצמו ,כלומר ,זהות כוזבת.
ההרס של החסימות הפנימיות הממוקמות בדרך להבנה של הקיום הנצחי של האדם מושגת עם העזרה
של אודיטור ,אדם שמקשיב (מהמילה הלטינית  ,audireלהקשיב) אשר בד בבד מעביר שירותי כמורה
ושומר על הנתיב לידע הקדוש .הטכניקה של שאלות ותשובות באודיטינג מזכירה את הנהלים של רכישת
ידע קדוש המאפיינים מנהגים הגורסים שניתן להביא תלמיד (או מחפש אמת) רק עד למפתן הדלת של
מודעות אמיתית .המודעות עצמה והבנת טבעם האמיתי של דברים הן משהו שהמחפש חייב למצוא באופן
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עצמאי( .ניתן למצוא טכניקות דומות של הבנת העצמי האמיתי ב"-אימונים הרוחניים" של איגנטיוס
מלויולה ,באסכולות רוחניות מהמזרח ,זן בודהיזם – הקואן – ובסיפורים החסידיים).
ההקבלות לעיל ,ללא הפחתת הייחודיות של התרומה הרוחנית של סיינטולוגיה למאגר העולמי של
חוויה רוחנית ,עוזרות לנו לקבל ודאות ,ראשית כול ,לגבי היסודות הרוחניים של סיינטולוגיה ,ושנית,
לגבי הפוטנציאל הרוחני של סיינטולוגיה לא רק כתנועה דתית אלא גם כמסדר דתי .הנקודה האחרונה
חשובה במיוחד מכיוון שההופעה של מסדרים אפשרית כתוצאה של פתירת נושאים ארגוניים או נושאים
בעלי אופי דתי וחינוכי .המסדר הדתי כדרך של פתירת בעיות ארגוניות נטו – כפי שמראה ההיסטוריה
של מסדרים דתיים – חייו קצרים ,כאשר מסדרים אשר הוקמו סביב חינוך רוחני מפותח היטב הוכיחו
עמידות .ניתן לראות את המסדר הישועי כדוגמה ,אשר הוקם סביב "העיסוק באימון רוחני" על-ידי מייסד
המסדר ,איגנטיוס מלויולה .יכולתו של המסדר לפתור בעיות פרקטיות רבות היא התוצאה של העיסוק
הרוחני הדתי .הבסיס של היציבות של המסדר הישועי הוא הדבקות הנכונה לטכנולוגיה של "אימון
רוחני" .באופן דומה ,החלק העיקרי של המסדר בכנסיית הסיינטולוגיה הוא יציב כתוצאה מהטכנולוגיה
הרוחנית המיוחדת של מציאת העצמי האמיתי אשר מהווה את המרכז של הדוגמה הדתית והידע הקדוש.
ולכן הבעיה של שמירת הידע הקדוש היא מרכיב עיקרי בכנסיית הסיינטולוגיה.

 .IIהבעיה של שמירת הידע הקדוש
 .I.IIידע אזוטרי וטכנולוגיית הסיינטולוגיה
ידע אזוטרי במערכות דתיות הינו אפשרי בשתי צורות .הצורה הראשונה מאמצת שיטות מיוחדות וכתב
יד של הסתרה ,קידוד .ההנחה היא שהחשיפה של ידע נסתר ,הנגשתו לכל מי שמבקש זאת ,הופכת את
הידע הנסתר לידע טמא או חילוני ,ידע אשר מאבד את כוחו הקדוש ואת כוחו לשנות.
הצורה השנייה של ידע אזוטרי מאמצת את העיקרון של פתיחות ונגישות .עם זאת ,המבנה הייחודי
של הידע הוא כזה שאם התלמיד לא שולט בשלבים הקודמים ,הוא לא יוכל להבין את השלב הבא.
במילים אחרות ,ידע אזוטרי צומח מסיטואציה שבה זה קודם כול הכרחי לעבור את כל הרמות של
שרשרת מפורטת של הישגים אישיים .כל צעד כשלעצמו מכיל גרסה מיניאטורית של כל האחרים .לכן,
ידע אזוטרי לא מפותח משאיפה לקידוד והסתרת ידע ,אלא מהנסיבות הפשוטות שזה שמחזיק ברמה
הגבוהה ביותר של ידע לא היה יכול ,אפילו אם היה רוצה ,להעביר את הידע הזה לאדם אשר לא עבר
עדיין את כל השלבים המקדימים של שינויים פנימיים ושינויים במודעות .הדבר היחיד שהבעלים של
הידע הגבוה ביותר יכול לעשות הוא להעביר את התלמיד דרך כל השלבים המקדימים.
הידע האזוטרי של סיינטולוגיה הוא מהסוג השני .כשאנו רואים את הסימון "חסוי" על מספר שלבים של
ידע בסיינטולוגיה ,זה אומר ששלב זה נוגע לידע שניתן להעביר לאדם שעבר את כל השלבים המקדימים.
סיינטולוגיה היא מערכת דתית פתוחה במהותה .כל אדם שהרגיש את הנחיצות הפנימית לקבל את
הנתיב והמסר הרוחני של סיינטולוגיה יכול לסמוך על קבלת תשומת לב ותמיכה .והעבודה עם מחפשי
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האמת תיערך כתשובה לחיפושים שלו עצמו של זהות רוחנית .עם זאת ,הכרחי לזכור שבמרכז הרוחניות
של סיינטולוגיה נמצאת ,בראש ובראשונה ,חווייתו האישית של אדם של מימוש זהות רוחנית ,קו רוחני
חדש אינסופי .לפיכך ,ה"-סיפור" ,ה"-נרטיב" בנוגע לחוויה הזאת אפשרי במידה מועטה בלבד ,לא משום
שהמדריכים הרוחניים מחביאים את החוויה הזאת ,אלא בגלל שמהותה של החוויה הזאת הוא כזה שלא
ניתן לבטאה או להעבירה במילים .בסיינטולוגיה קיים בהחלט ז'אנר של "עדויות" בנוגע לנתיבו האישי
של אדם והשינוי שהוא חווה כאשר הוא מגיע ,לדוגמה ,לרמת מודעות גבוהה יותר של העצמי הנצחי.
עם זאת ,זה בדיוק מה שזה נקרא – "עדות" (ז'אנר חשוב והכרחי מאוד) ,ולא הידע הקדוש .כשאתה
קורא ומקשיב לעדויות האלו ,אתה מבין בבירור מוחלט שהעד אכן מנסה במאמץ רב לתאר את חווייתו,
לחלוק את הידע שלו ,אך הוא אינו מסוגל לעשות זאת.
ומכאן הדרישה של שימור מדויק ושחזור מדויק של הטכנולוגיה של סיינטולוגיה והדרישה החוזרת
ונשנית לא לעבור לשלב הבא של למידה עד שהאדם שולט בשלב הקודם עד לפרט האחרון .בתוך זאת,
ניתנת תשומת לב גדולה לתהליך של הבהרת המשמעות של מילים אינדיבידואליות .הרמה הזאת של
תשומת לב לתהליכים של הבהרת המשמעות של מילים מקשרת את סיינטולוגיה למסורות הדתיות
הגדולות ומאפשרת לידע של סיינטולוגיה להיחשב כקדוש.
ניתן לראות את התהליך של הבהרת משמעותן של מילים וקבלת ידע קדוש כחלק מהמטרה העיקרית
של סיינטולוגיה :הבהרה וקבלה והבנה של טבעו הרוחני האמיתי של העצמי האינסופי.

 .II.IIנהלים לחניכה לתוך ידע
כטכנולוגיה של הגשמת רמות המודעות הגבוהות ביותר.
רמות של זיהוי עצמי :מפרקליר עד לרמות הגבוהות ביותר של ישות רוחנית
הדרישה לבהירות תמידית של המודעות ומודעות עצמית (התנערות מהחלום של השגרה היום יומית),
ורציונליות רשמית ,אשר מאורגנת בצורה כזאת שללא השלמה וקבלת הבנה ברורה של השלבים הנמוכים
אדם אינו יכול להתקדם לשלבים הגבוהים יותר של העצמי האמיתי שלו ,מביאה ראשית כול למבנה
היררכי של ידע ושנית לתהליכים של חניכה לתוך ידע .בתרבות של חינוך דתי שבה שינוי מודעות ומודעות
עצמית עבור התלמיד הינם חלק מהציפייה ,אך ההעברה של המודעות החדשה הזאת בלתי אפשרית ,תהליך
החניכה נעשה נחוץ לחלוטין בתרבות של חינוך דתי .מתוך זה נובע מאפיין חשוב נוסף של סיינטולוגיה
כתרבות דתית :הטקסטים של האברד – כתבי הקודש של הכנסייה – הם האמצעי לשינוי מודעות התלמיד
ומודעותו העצמית .היבט ספציפי זה הינו זה אשר מאפיין את האלמנט האקסיומטי של הכתבים של
האברד .אלו טקסטים קלאסיים קצרים ,אשר נועדו להרהור ארוך שבמהלכו מתרחש שינוי עצמי של
הבנה אצל הסטודנט – כלומר ,דרך ניסיונות חוזרים ונשנים לתפוס את כתבי הקודש (הטקסטים של
האברד) לקבל הבנה עמוקה של האדם עצמו והאני האמיתי שלו .סיינטולוגיה מציעה עיסוק בהתבוננות
מסוגים שונים :זוגי ,קבוצתי ויחידני (סולו) .מנהג זה מקשר את סיינטולוגיה עם דתות אחרות ,ובאופן
ספציפי עם מבנים מסודרים בהם החוויה של התבוננות על כתבי קודש איננה חוויה של קבלת מידע חדש,
אלא חוויה של שינוי עצמי (עבור חבר הקהילה) ,או חוויה של טיהור עצמי (עבור המדריך) אשר אמורה
לשקם בהירות מחשבה ומודעות עצמית לאחר עבודה קשה.
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לכן כאשר אנו אומרים כי ידע ומודעות עצמית אינם ניתנים להעברה ,אנו מדברים על הצורך בתהליך
אשר יעזור לתלמיד להגיע לידע הזה (של גילוי עצמי) .זה אומר שישנו צורך במערכת פורמאלית של
שינויים מרמה אחת של ידע קדוש לרמה אחרת.
פר-קליר
עם העזרה של המורה (או באופן עצמאי בחלק מהשלבים) ,התלמיד עובר דרך כל השלבים מֶ -
(אדם אשר ,באמצעות העברת תהליכים של סיינטולוגיה ,או ייעוץ רוחני ,מגלה יותר על עצמו ועל החיים)
ועד לרמה הגבוהה ביותר.Operating Thetan ,
כשלוקחים בחשבון את התכונות שלעיל של ידע אזוטרי הטבוע בסיינטולוגיה (במיוחד ההיררכיה,
הקשיחות וחוסר האפשרות לדלג שלב) ,אזי ניתן לראות כי סיינטולוגיה פיתחה מערכת מרשימה של
נתיב רוחני אשר הינו גם אינדיקטור ליציבות ותרבות רוחנית מבטיחה.

" .III.IIהגשר לחופש מוחלט" כמרכז
וכבסיס למערכת התיאולוגית של סיינטולוגיה
תנועה דתית ,אפילו כאשר היא מגיעה לשלב של כנסייה מאורגנת ,לא תמיד מחזיקה ברשותה
דוקטרינה נרחבת .קיומה של דוקטרינה היא אינדיקטור לבשלות של תנועה דתית וכיוצא מכך ,לוקח
זמן עד שהיא מגיעה לבשלות .אף על פי כן ,סיינטולוגיה ,כפי שכבר נצפה בהיסטוריה של תנועות
דתיות ,בנתה מאוד מהר את עיקרי האמונה שלה ומערכת של אימון רוחני .הסיבה להישג המהיר
הזה של בגרות רוחנית וארגונית הוא במערכת השלבים של שינוי רוחני וזהות רוחנית ,אשר ניתנת
באופן רשמי ,והינה מפורטת ומפותחת היטב .את המערכת הזאת ניתן להשוות בצורה גסה למערכות
של הארה רוחנית וטיהור אשר היוו את הנושא המרכזי בהרבה מסדרים אשר טיהרו והצילו כנסיות
מסורתיות מסוימות.
ניתן לחלק מערכות תיאולוגיה לשני סוגים:תיאור חיובי של האל ו -שלילת תארים.
תיאור חיובי של האל הוא שיטה שמניחה שקיימת אפשרות (או יכולת) לבטא את הרמה הגבוהה ביותר
של חוויה דתית במילים .שלילת תארים רואה בידע הגבוה ביותר ובערכים הגבוהים ביותר בלתי ניתנים
לביטוי .לפיכך השיטה של תיאור חיובי של האל יוצרת תיאורים מפורטים ונרחבים של ישות אלוהית
ומבנה אלוהי של העולם הנראה והבלתי נראה .השיטה של שלילת תארים אינה מתארת את הישות
העליונה מכיוון שזה בלתי אפשרי מנקודת מבטה .עם זאת ,תיאולוגיה של שלילת תארים מספקת שיטה
לטיפוס לרמת הידע הגבוה ביותר אשר מושג עם מילוי ההוראות הרשמיות של המורה.
סיינטולוגיה בהחלט כוללת את שני הסוגים של שיטות התיאולוגיה ,אך השיטה של שלילת תארים היא
השלטת .לפיכך סיינטולוגיה מאופיינת פחות בתיאור מצבי הקיום החדשים ויותר בתיאור האסטרטגיה
להשגת מצבים גבוהים יותר.
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'הגשר לחופש מוחלט' הוא מטאפורה לנתיב לשינוי רוחני .הנתיב הזה קיים ברוב התרבויות הדתית
והמערכות התיאולוגיות .עם זאת ,אלו בעיקר מסדרים אשר שמים במרכז המערכת התיאולוגית את
הנתיב לטיהור רוחני בצורה של רצף פורמאלי של מצבים של מודעות רוחנית המאורגנים בהיררכיה.
למען הדיוק ,המערכת ההיררכית הזו – 'הגשר לחופש מוחלט' – היא המסר איתו כנסיית הסיינטולוגיה
פונה לעולם ולמאמינים.
מסר זה כולל את הנושאים הבסיסיים אשר מרכיבים את מבנה ה'-גשר' .כל הרעיונות התיאולוגיים
העיקריים (לגבי האבסולוטי ,מצב האדם ,מושג הגאולה) ,המשימה של הכהונה והמבנה הארגוני של
כנסיית הסיינטולוגיה נגזרים מהמבנה של ה'-גשר' ,אשר ניתן להבינו כנתיב של שינוי אישי והבנה אישית
של מקומו של האדם ביקום.

 .IIIמבנה המסר הרוחני של סיינטולוגיה
המבנה של המסר הרוחני מתפתח ממערכת מורכבת של נושאים .המסר מכוון באופן אישי לכל אדם,
ובכל שלב רשמי של הנתיב – ה'-גשר' – הנושאים של המסר צוללים לעומקים חדשים ולכיוון של שלמות
הולכת וגדלה.
העיסוק של אלו החברים במסדרים דתיים מקבל רמה עמוקה יותר של התבוננות על פני נושאים נפרדים
של מסרים מיוחדים .מספר מסדרים נוצריים עוסקים במדיטציה מוגברת סביב אירועים מכוננים מחייו
של ישו הנוצרי .המטרה של מדיטציה בנושאים שונים ובחלקים של חיי ישו היא שינוי פנימי וטיהור
של זה שעובר מדיטציה והתמסרות לידיו של ישו .עיסוק אישי מקביל קיים במספר מסדרים של הכת
הסופית .ניתן למצוא דוגמאות דומות בהרבה תרבויות דתיות .תנאי משותף אשר הופך נתיב של טיהור
ושינוי פנימי לאפשרי הינו מבנה מיוחד של נושאים במסר הרוחני.
נבודד שני נושאים המאפיינים את המסר הרוחני של סיינטולוגיה.

 .I.IIIהנפילה של האדם ,המודעות לנפילה (קטסטרופה),
שינוי עצמי :מסעו האישי של הגיבור
נפילת האדם מקבלת התייחסות של קטסטרופה אוניברסלית אשר גרמה לאדם לשכוח את העצמי
האמיתי ,העוצמתי והאינסופי שלו .העצמי העוצמתי בעל הכוחות האינסופיים אשר יצר מרחב וזמן
שקע לתוך תלותיות ביצירות שלו עצמו .הנושא המרכזי אשר משתנה בצורה מגוונת במסר הרוחני של
סיינטולוגיה הינו" :היוצר אשר שועבד ליצירות שלו עצמו ואיבד את החופש שלו" .המודעות של האובדן
הזה היא באותו זמן הצעד הראשון לשחרור .מכאן נובע הצורך למודעות לכל האסונות אשר נחוו במשך
מיליוני שנות קיום .הדרישה לתפוס מיליוני שנים כקיום האישי של האדם הינה טיפוסית.
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המאפיין השני של הנושא של נפילה-מודעות-שחרור הוא הדימוי ההרואי שלו במסר של סיינטולוגיה.
התדמית ההרואית אומרת כי החיפוש עבור העצמי העוצמתי החדש והנצחי היא בראש ובראשונה תוצאה
של מאמצים אישיים של האדם שהולך בנתיב – חוצה את ה'-גשר' .במקור וביסודו של דבר ,האדם טוב
ביסודו – זהו אחד העקרונות הבסיסיים של עיקרי האמונה של סיינטולוגיה .יש להדגיש לשם ההשוואה
שעמדה זו אשר מבוטאת בצורה ברורה ,הינה מנוגדת בצורה ישירה למסר הנוצרי אשר מתעקש על נזק
וחטאים בטבע האדם מההתחלה ועל חוסר האפשרות של תיקון על-ידי מאמצי אנוש( .ניזכר בנוסחה:
כפי שהנמר לא יהפוך חברבורותיו ,ועץ עקום לא יוכל להתיישר ,זה בלתי אפשרי להיפטר מהחטא
המקורי ומהטבע המעוות בעזרת מאמץ אישי כלשהו) .ראיית האדם כגיבור – האמונה שאדם הוא טוב
ביסודו ויכול בעזרת מאמציו האישיים ועזרה אנושית ממורים ועיסוק מיוחד לחזור למצבו העוצמתי
המקורי – נחשבה מבחינת הנצרות לעבודת אלילים .בלי להיכנס לדיון מפורט לגבי ההבדלים בין המסר
הנוצרי והסיינטולוגי ,יש לתת תשומת לב להבדלים הללו כאחד מהמקורות של קשיי ההפצה של המסר
הסיינטולוגי בתרבויות בהן הנצרות כבר נוכחת באופן נרחב.
לצורך הניתוח שלנו ,ההשוואה חשובה על מנת להדגיש את הדבר הבא :הנפילה ,המודעות לנפילה,
והשחרור מקבלים יחס כמו המסע האישי של הגיבור אשר חוצה את ה'-גשר' לשחרור אישי מלא .עיסוק
ממושך אשר מוביל למודעות של תקופה ארוכה של קיום אישי (והיזכרות בעצמי של האדם) בן מיליוני
שנים והנתיב האישי (מסע) של הגיבור עומדים בניגוד למסע האישי והמודעות העצמית האישית הקיימת
במסר הנוצרי .התכנים במסר הסיינטולוגי ממומשים בזמן הטקס הדתי אשר גם לו יש מבנה סביב התוכן.

 .II.IIIוידוי ,הבנה עצמית ,גאולה:
הנתיב של שירות דתי
עבור סיינטולוגיה ,בדומה לכל תרבות דתית חזקה ולכל מסדר דתי ,הדרשה היא אלמנט חשוב בשירות
הדתי .עם זאת ,אנו לא מוצאים בסיינטולוגיה את המרת הדת המאפיינת הרבה דתות מסורתיות.
להפך ,סיינטולוגיה היא אחת מהדתות הבודדות אשר מאפשרת למאמיניה לעסוק בדת אחרת .עם
זאת ,סיינטולוגיה היא דת שלמה וחבריה עוסקים בסיינטולוגיה בלבד ,ללא אמונות נוספות .כמה
מהם מחזיקים חברות בדת נוספת בעיקר מסיבות משפחתיות ,חברותיות או תרבותיות .זאת הסיבה
שווידוי – עדות של החוויה האישית של האדם – מאפיין שירות בסיינטולוגיה כשהוא מתייחס לעולם
החיצוני ,ביחד עם דגש תמידי על ההיבטים הרציונליים של החוויה האישית.
הרציונליות של הווידוי מציעה טכניקה של תפיסה עצמית אשר פותחה בצורה מפורטת וחשוב יותר,
אשר עוסקים בה :הבנה של אדם את עצמו כאינדיבידואל בעל חוויה אישית של הגורל של עצמו כמשהו
הממשיך למשך מיליוני שנים; והבנה של אדם את עצמו כנצחי וכול יכול.
וידוי והבנה של העצמי מביאים לגאולה .גאולה מובנת כמודעות יציבה לטבע האמיתי של האדם והסרת
כל המחסומים הרוחניים (אנגרמות) אשר חוסמים את המודעות הנכונה של העצמי הנצחי והכול יכול,
כלומר גאולה היא הפיכה למודע ומציאת הזהות הרוחנית של האדם.
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המבנה של המסר הרוחני של כל תרבות דתית מנסה לתקן הבנה רק בהקשר של הבנה של האבסולוטי.
דבר זה מביא אותנו לנושא של החייאת מושג ה'-אבסולוטי' אשר מאפיין את סיינטולוגיה.

 .IVהבנת האבסולוטי :מבנים של קיום חדש ,הקיום הגבוה
ביותר
הבנת האבסולוטי נמצאת במרכזן של מערכות תיאולוגיות רבות .על מנת לדון בנושא הזה ,יש להסתמך
לא רק על המילה הכתובה אלא גם על עדויות שבעל-פה.
בבחינת כמה מהתכונות של הקונספט של סיינטולוגיה לגבי האבסולוטי ,אנו משווים אותן למושג המוצק
של האבסולוטי אשר מתהווה במערכות תיאולוגיות אחרות.

 .I.IVקיום אישי או שאינו אישי
הקיום הגבוה יותר ,או האבסולוטי ,איננו אישי מטבעו ,מצב שנוצר מהקיום של הישות הרוחנית האישית
ושל היצירות אשר נוצרו כתוצאה מהמשחק היצירתי שמשחק העצמי הנצחי והכול יכול.

 .II.IVהמשכיות או אי-המשכיות של התנהגות בין
העולם הפיזיקלי ( )MESTלישות רוחנית
למרות שבעיה זו אינה מוצגת בצורתה הכללית ולכן אינה מעניינו של עיסוק רוחני ,יש להכיר בסבירות
גבוהה שהיחסים בין הבורא לבין העולם שנברא (שמורכבים מחומר ,אנרגיה ,מרחב וזמן ,אשר יוצרים
את הצירוף  )MESTמופרעים; כלומר ,לא קיים ביניהם מעבר רציף .בקשר לאבסולוטי (עד כמה שהנושא
האבסטרקטי הזה הינו מעניין ,מנקודת מבט פרקטית) ,היחס אליו הוא כמהות פנימית ,אשר הישות
הרוחנית יכולה להשיגה והיא התוצאה אשר ממתינה לכל אדם אשר הולך בדרך האישית ב'-גשר לחופש
מוחלט'.

 .III.IVהבעיה של התגלות בסיינטולוגיה
ההתגלות ניתנת בסיינטולוגיה פעם אחת ובאופן מלא על-ידי האישיות ,החיים והטקסטים של ל .רון
האברד .לכן ,המשימה של חברי הכנסייה היא ללמוד וליישם את המסר של האברד .כאן נמצא הבסיס
להפניות הבלתי פוסקות לאמירות ולטקסטים של האברד .תפקיד הטקסטים של האברד בדרשה ,בטקס
ובעיסוק היומיומי של אנשי הדת ובאי הכנסייה הוא תפקיד ההתגלות.

 .IV.IVהבנה מילולית ולא מילולית של האבסולוטי
עבור סיינטולוגיה ,ההבנה הלא מילולית של האבסולוטי אופיינית לתיאולוגיה של שלילת תארים.
ההבנה השוללת תארים של האבסולוטי קשורה לעיסוק הפורמאלי המאפיין את המסורת הרוחנית של
סיינטולוגיה אשר מפרטת איך להשיג אותו יותר מאשר מסבירה אותו עצמו .המסע למצבים גבוהים
יותר של מודעות – שהוא קפדני בצורתו – הוא ייחודי לתיאולוגיה של שלילת תארים .ההנחה האופיינית
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לתיאולוגיה של שלילת תארים היא ההנחה של חוסר האפשרות הבסיסית לתאר במילים את המצבים
הגבוהים יותר של מודעות .בנוסף ,מניחים כי מילים רק מעוותות את החוויה של האבסולוטי .סיינטולוגיה
היא דוגמה קלאסית של מערכת דתית של שלילת תארים.
מייקל א' סיוורטסבPh.D. ,
מוסקבה
יולי 1995
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"ראיונות בדאגסטן״ ביחד עם הסופר א' רשקובסקי ב'-רוסיה והעולם המוסלמי' ,1993 ,מס' " .1ההשפעה
של חוסר הסכמה בתרבות מסורתית על המבנה של תמונה פוליסנטרית של המדע הבסיסי" ב'-התמצאות
בתיאוריות והיפותזות'" .1992 ,האסלאם בדאגסטן" ב'-רוסיה והעולם המוסלמי' ,1992 ,מס' " .6גורלות
התרבות בפילוסופיה הדתית של פאול טיליך" ב' -הנוצרי' ,1991 ,מס' .4-3
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השתתפות בוועידות בינלאומיות" :קסנופוביה ,גזענות ,אנטישמיות" ,מוסקבה" .1993 ,דיאלוג
יהודי-נוצרי" ,אייזנאך ,גרמניה" .1992 ,החשיבה האירופאית והרעיון האירופי" ,אלבורג ,דנמרק.1991 ,
שירות ציבורי ,1993-1990 :יושב-ראש ,שותפות מוסקבה על דיאלוג רוחני;  ,1995יו״ר לדתות חדשות
של המועצה לשיתוף פעולה עם ארגונים דתיים במשרדו של נשיא רוסיה.
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