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előSzó

Most, amikor a Szcientológia Egyház vallási üzenete és vallási gyakorlata eljut az 
emberiséghez, és az emberiség megismerheti, olyan kort írunk, amelyben a spirituális 
üzeneteket rendkívül nehéz befogadni. Számos komoly oka van annak, hogy bármiféle 
spirituális üzenet befogadása gátolva van egy személy szubjektív realitása számára.

Csak néhányat említünk meg:

 1. a közgondolkodás tömeges elvilágiasodása;

 2. a hagyományos vallási rendszerek, tanok és gyakorlatok a mai emberek többségét 
semmilyen módon nem érintik meg;

 3. a hagyományos egyházak közötti törésvonalak csalódást okoznak a hétköznapi 
hívőkben, és arra késztetik őket, hogy más, nem konvencionális forrásokhoz 
forduljanak;

 4. az, hogy az egyén elveszti saját szellemi alapzatának emocionális élményét, és hamisan 
mulandó értékekkel azonosítja önmagát – vagyis a szellemi azonosság elvesztése –, 
együtt jár azzal, hogy nem képes többé szélesebb szellemi összefüggésben tekinteni 
magát, mint a jelenlegi élet.
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A helyzetet súlyosbítja számos társadalmi, politikai, ökológiai és kulturális válság, amelyek 
forrásai stabil alapot találnak abban, hogy a személy elfelejtette saját szellemi természetét. Az 
ember elvesztette önmaga szellemi természetének ismeretét, és ez jól látható katasztrófákhoz 
és megrázkódtatásokhoz vezet, mivel a személy elvesztette szellemi azonosságát, és hamis 
értékekkel azonosítja önmagát. Mivel ez a hamis önazonosítás túl messzire ment, igencsak 
hosszú utat igényel, hogy újból felfedezze a valódi identitását és önmagával kapcsolatos 
tudatosságát mint szellemi lény – ami a szellemi önazonosítás újjáéledéséhez vezető út. 
A visszaút a szellemi önazonossághoz nem mindig egy hagyományos vallási rendszeren 
keresztül vezet. Éppen ellenkezőleg, sokan a hagyományos vallási rendszereken kívül keresik 
az ösvényt, és mindenképpen megvan a joguk, hogy utat keressenek a szellemi megújuláshoz és 
újjászületéshez, akár a hagyományos vallási rendszereken kívül, ha a hagyományok képtelennek 
bizonyulnak megfelelő választ adni a modern kor kihívásaira.

A Szcientológia vallási gyakorlata és vallási üzenetei választ adnak, és utat mutatnak a szellemi 
újjászületés felé. A Szcientológia Egyház azt az embert szólítja meg, akinek szemléletét egy 
vallástalan kor formálta, és azokra a szokásokra és trendekre épít, amelyeket ez a korszak 
teremtett. A kifejezett célja pedig az, hogy újjáélessze a szellemi öntudatot. A Szcientológia 
Egyház figyelembe veszi a modern társadalom vallási és hitbeli sokszínűségét. Ezért a 
Szcientológia Egyház spirituális üzenete mindenféle vallási csoport felé irányul, és megengedi, 
hogy más vallásúak is gyakorolják a Szcientológiát, és a Szcientológia Egyház tagjainak 
megengedi, hogy más vallásokhoz tartozzanak.

A Szcientológia Egyház küldetése különös fontossággal bír a volt totalitárius országok számára. 
A szellemi megújulást akadályozó fentebb leírt modern világbeli korlátok a poszttotalitárius 
országokban megsokszorozódnak. Hozzá kellene tennünk egy további rendkívül fontos feladatot, 
ami a fejlett demokratikus intézményekkel rendelkező országokban ismeretlen: a polgári 
társadalom intézményeinek újjáépítését, amelyeket teljesen leromboltak a totalitárius rezsim 
időszakában. Ez a közösségi és helyi önigazgatás intézményeit jelenti, és annak szükségességét, 
hogy a lakosságnak közösségépítő készségeket kell megtanítani. A Szcientológia Egyház 
szellemi képzési technológiái és közösségépítésben szerzett tapasztalata itt játszhat és játszik 
is fontos szerepet a nem totalitárius államokkal rendelkező országok új szellemi alapjainak 
megteremtésében.

A helyzetet etnikai és politikai konfliktusok súlyosbítják, amelyek folyamatosan azzal fenyegetnek, 
hogy nemzetközi és vallásközi konfliktusokká válnak a poszttotalitárius országokban. Ezért 
a Szcientológia Egyház sikeres vallásközi munkájának tapasztalatai sürgetően szükségessé 
válnak az új államok, országok és területek számára.
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A Szcientológia ahhoz az emberhez szól, aki készen áll arra, hogy kutatást végezzen saját valódi 
szellemi természete irányába a saját erejéből. A Szcientológia világos ígéreteket tesz, és megadja 
az ígért cél elérésének kritériumait. Ez különösen fontos, mert az embereket arra ösztönzi, 
hogy csakis önmagukban bízzanak, és a saját erejükre támaszkodjanak, azokat szólítja meg, 
akik szellemi igazságot keresnek, és egyidejűleg fontos számukra a személyes szuverenitás 
és függetlenség egy szellemi szférában. Sok ilyen ember van a modern Oroszország minden 
társadalmi és szakmai rétegében. Tehát melyek azok az alapvető vallási/spirituális természetű 
okok, amelyek vonzóvá teszik a Szcientológiát ezeknek a függetlenül gondolkodó, aktív és 
bizalmatlan embereknek a számára a poszttotalitárius korszakban? Ennek megválaszolására 
szükséges megérteni a Szcientológia tanainak és egyházi szervezetének néhány alapvető elemét, 
valamint az értékeit azok számára, akik nem találtak válaszokat a hagyományos egyházban.

Különösképpen szükséges megválaszolni a következő kérdéseket: Mi a Szcientológia mint 
teológiai rendszer? Hogyan közelíti meg azt a problémát, hogy fenntartson egy szent tudást? Mi 
a Szcientológia spirituális üzenetének felépítése? Mi az új létezés felépítése a Szcientológiában, 
és mi a felfogása az Abszolútummal kapcsolatban?

Az e kérdésekre adott előzetes válaszokban meg fogjuk próbálni tisztázni a Szcientológia 
gyors sikerének okát Oroszországban, illetve összességében a poszttotalitárius országokban.
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i. A Szcientológia mint teológiai rendszer

Bár a Szcientológia nem minden tagjának (ez nyilvánvalóvá vált a számos beszélgetés 
és interjú során) meggyőződése, hogy különleges teológiai rendszer található a 
Szcientológiában, mindazonáltal létezik legalább két alapvető formális attribútum, amelyek 
egy teológiai rendszer meglétére utalnak. Először is, egy karizmatikus vezető szerepe az 
egyház megalapításában, másodszor pedig fejlett vallási hitelvek és szent tudás létezése, 
amelynek van egy ezoterikus és egy exoterikus összetevője.

I.I. A karizmatikus vezető
Az alapító, L. Ron Hubbard munkássága képezi a Szcientológia dogmáinak és 
megszervezésének alapját. Hubbard munkája a mértékadó szöveg, amelyet mindig 
követnek, és amelyet folyamatosan tanulmányoznak. A egyház belső önrendelkezésén 
keresztül Hubbard írásai a szentírás szerepét játsszák. A karizmatikus vezető ezáltal a fő 
szövegek szerzője. A második indok, hogy Hubbardot karizmatikus vezetőnek tekintsük, 
az a hit az egyház tagjaiban, hogy Hubbard volt az első ember, aki megtalálta és végigjárta 
a valódi szellemi azonossághoz vezető utat. Tehát a többieknek nem kell mást tenniük, 
mint követni Hubbard útját, és újraélni Hubbard tapasztalatait, ami potenciálisan bárki 
által megvalósítható.

Fontos hangsúlyozni egy alapvető különbséget a mozgalom karizmatikus alapítója és 
követői között. Hubbard számára az utat saját karizmája nyitotta meg. A követők számára 
ehhez mélyreható tanulásra van szükség az írások iránymutatása segítségével.
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Az írások célja, hogy az egyén szellemi azonosságot érjen el, és megváltoztassa öntudatát. 
Hangsúlyozni kell, hogy azt a folyamatot, ahogy az öntudat új szintjei elérhetők, Hubbard 
nagyon pontosan leírta, és részletesen szabályozta. Azt találjuk, hogy fontos hangsúlyozni, hogy 
az eljárásmódok követésére vonatkozó részletes szabályozás és felhatalmazás fontos módja 
bármiféle egyházszakadás megelőzésének. Az egyedül hiteles írások rendkívül egyszerűen, 
ámde hatékonyan kizárják új értelmezési módok lehetőségét. Fennáll az a meggyőződés, hogy 
Hubbard személyes tapasztalatai a teljes igazságot feltárták. És ezek a személyes tapasztalatok 
összekapcsolódnak a valódi szellemi azonosság elérésének technológiájával. Eltérően Hubbard 
egyszeri, egyedi élményétől (amely mintaként szolgál), mások élményét tartalom szempontjából 
az önazonosítási szint megváltoztatására szolgáló technológia adja. Hubbard tapasztalatainak 
tartalma (egyfajta technológiai értelemben) lényegében univerzális és megismételhető 
természetű. A Szcientológia Egyház küldetésének célja az, hogy mindenkinek, aki belső 
késztetést érez, hogy elérje a szellemi azonosságát, megadja a lehetőséget, hogy végigmenjen 
az úton, amelyet Hubbard megnyitott.

Mik a Szcientológia-mozgalom karizmatikus vezetőjének fő jellemzői, amelyek biztosítják 
annak alapját, hogy vallási vezetőnek lehet őt tekinteni?

Először is, a mozgalom alapítója szellemi esszenciákat fedezett fel, olyan szellemi tudást, amely 
minden emberre vonatkozik.

Másodszor, ennek a tudásnak a segítségével az alapító kifejlesztett egy módszert a személyes 
megváltásra.

Harmadszor, a vezető által megszerzett tudás teljes volt, és bármilyen kiegészítése lehetetlen: 
bármiféle kiegészítés csak torzítaná a tudást, és ártalmas ismeretté alakítaná át. Ebből következik, 
hogy különleges felügyeletre van szükség, hogy biztosítsák az alapító instrukcióinak pontos 
követését.

Negyedszer, az alapító személyes tapasztalatainak és személyiségének szoros egysége, amely 
jelen van a szövegekben és videofelvételeken, átalakítja a követő belső világát, átalakítja a 
követő identitását, és azt eredményezi, hogy stabilan felismeri saját spirituális és halhatatlan 
természetét.
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Ötödször, a mozgalom alapítója nem pótolható semmilyen más személlyel. Ezért a Szcientológia 
Egyház bármely tagja által elért nagyon magas szellemi szint sem teremt alapot az alapítói 
státus magának követelésére, hogy a tanok más változatát vezesse be; ennélfogva senki nem 
követelheti magának az alapító tekintélyét és hatalmát.

Hatodszor, az alapító által megformált spirituális üzenet alapján létrejön egy vallási rend, 
amelyben a tag helye a hierarchiában kizárólag az általa elért szellemi állapottól függ, valamint 
a szellemi gyakorlat maradandóságától a renden belül.

Hetedszer, a szolgáltatások a Szcientológia Egyházban az alapító írásain alapszanak, valamint 
azoknak a tagoknak a beszámolóin, akiknek az életét az egyház és az alapító művei segítették.

Így a mozgalom alapítója, a karizmatikus vezető, megváltóként jelenik meg a követői számára, 
illetve a karizmatikus vezető teljes egyéni és szellemi önmegismerést kínál. Más szóval, a vezető, 
a Szcientológia alapítója mind a vallási tanítások forrása, mind a vallási mozgalom alapítója.

I.II. Szcientológia: a vallási tanítások és a szent tudás
Több alapvető motívum a Szcientológiában arra késztet minket, hogy a Szcientológia tanait 
vallási jellegűnek tekintsük. Mindenekelőtt az, hogy a személynek a szellemi és örök lényeg 
fogalmával kell azonosítania önmagát.

A következő motívum a történelem, illetve egyetlen esemény (egy katasztrófa), amely azt 
okozta, hogy az ember elfelejtse igazi természetét, vagyis az igazi örökkévaló én természetes 
módon vagy szándékos gonosz erők révén bekövetkezett rabszolgasága, ami a vallási tanok 
klasszikus eleme.

Az anyag, az energia, a tér és az idő forrása az erős és örökkévaló én, aki elvesztette 
mindenhatóságának tudatosságát, és saját teremtményeinek fogságába esik.

Egyes beszámolók azt sejtetik, hogy ez az énre vonatkozó feledés az örökkévaló én 
tevékenységeinek és alkotásainak eredménye. Más beszámolók (amelyek kevésbé világosak) 
úgy írják le ezt, mint személyes saját gonosz akarat eredményét, amely katasztrófát okozott a 
lakott univerzum egy jelentősebb részén.
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Legyen szó bár gonosz akarat hiányáról vagy egy gonosz teremtő jelenlétéről, a vallási ontológia 
klasszikus motívumát látjuk, a bukással és az egyén korábbi szellemi erejének elfelejtésével, 
továbbá magának a katasztrófának az elfelejtésével.

Az a tudás, ami valaki saját végtelen múltjára, olyan múltbeli eseményekre vonatkozik, 
amelyek számos korábbi létezése során történtek vele, nem egyszerűen tudás. Ez szent 
tudás, amely visszaadja a személynek a megértést a valódi kozmoszbeli helyéről, és lehetővé 
teszi számára – miközben igyekszik megérteni a korábban átélt katasztrófákat, egészen a 
fő katasztrófáig, amelynek kozmikus jelentősége volt –, hogy felelevenítse a valódi tudást 
önmagáról. Így a Szcientológiában hosszú távú tanulással megszerezhető tudás és a saját 
múlttal kapcsolatos tudatosság olyan felszabadító tudás, amely megváltást hoz.

A szent tudás megváltoztatja és átalakítja a személyt, aki befogadja ezt a tudást. Az, hogy 
valaki eléri saját valódi identitását, az engramok megsemmisítése után következik, amelyek 
az önmagára vonatkozó hamis tudás, azaz hamis identitás formájában jelen lévő akadályok. A 
belső akadályok megszüntetése, amelyek saját igaz örökkévaló énjének megértését gátolják, egy 
auditor – valaki, aki meghallgat (a latin audire = „meghallgatni” szóból) – segítségével történik, 
aki egyidejűleg lelkész és a szent tudáshoz vezető út őrzője. A kérdések és válaszok technikája 
az auditálásban emlékeztet a szent tudás elérésének olyan szokásokban jellemző módszerére, 
amelyek azt vallják, hogy egy tanítványt (vagy igazságkeresőt) a valódi tudatosságnak csak a 
küszöbéig lehet eljuttatni. Maga a tudatosság és a dolgok valódi természetének megértése olyan 
valami, amit a keresőnek egyedül kell megtalálnia. (Az igazi én megértéséhez vezető hasonló 
technikákat találhatunk Loyolai Szent Ignác „szellemi gyakorlataiban”, a keleti spirituális 
iskolákban, a zen buddhizmusban – kóanok –, valamint a haszidista történetekben.)

A fenti párhuzamok alapján, anélkül hogy csökkentenénk a Szcientológia szellemi 
hozzájárulásának egyediségét a világ szellemi élményeinek kincsestárához, bizonyosak lehetünk 
először is abban, hogy a Szcientológia vallási alapokon nyugszik, másodsorban pedig, hogy a 
Szcientológia szellemi potenciálja nemcsak mint vallási mozgalom, hanem mint vallási rend is 
megmutatkozik. Az utóbbi különösen fontos, mert vallási rendek megjelenése vagy szervezeti 
kérdések, vagy vallási és oktatási természetű kérdések megoldásának eredményeként lehetséges. 
A vallási rend tisztán szervezeti problémák megoldásaként – ahogy a vallási mozgalmak 
története mutatja – rövid életű, míg azok a rendek, amelyek pontosan megformált szellemi 
oktatási technológia köré szerveződnek, maradandónak bizonyulnak. A jezsuita rendet lehet 
említeni példaként, amelyet az alapítója, Loyolai Szent Ignác „spirituális gyakorlatok végzése” 
végett hozott létre. A spirituális, vallási gyakorlat következtében lehetséges, hogy a vallási 
rend képes megoldani számos gyakorlati problémát. A jezsuita rend stabilitásának alapja a 

HUN Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   8 1/25/2017   9:20:43 PMAPPROVED



 9

hibátlan következetesség a „spirituális gyakorlatok” technológiáját illetően. Hasonlóképpen, 
a Szcientológia Egyház rendjének belső magja a valódi én megtalálására szolgáló különleges 
szellemi technológiának köszönhetően rendelkezik stabilitással, amely a vallási dogmák és 
a szent tudás központi eleme. Tehát a szent tudás megőrzésének problémája a Szcientológia 
Egyház működésének egyik fő eleme.

ii. A szent tudás megőrzésének problémája

II.I. Az ezoterikus tudás és a Szcientológia-technológia
A vallási rendszerekben kétféle formában lehetséges ezoterikus tudás. Az első forma speciális 
elrejtési módszereket és rendszert, kódolást vezet be. Úgy tartják, hogy a rejtett tudás közzététele, 
a bárki által való hozzáférhetőség a rejtett tudást profán, világi tudássá teszi, amely elveszíti 
szent erejét és transzformálásra való képességét.

Az ezoterikus tudás második formája a nyitottság és elérhetőség alapelvét vallja. Ám itt a tudás 
egyedülálló struktúrája olyan, hogy ha a tanuló nem sajátította el a korábbi szinteket, akkor 
nem tudja megérteni a következő szintet. Más szóval, az ezoterikus tudás egy olyan helyzetből 
fakad, ahol először szükséges végighaladni a személyes eredmények részletes láncolatának 
összes szintjén. Minden egyes lépés tartalmazza az összes többi lépés miniatűr változatát. Így 
az ezoterikus tudás nem abból fejlődik ki, hogy igyekeznek kódolni és elrejteni a tudást, hanem 
abból az egyszerű körülményből, hogy aki a legmagasabb szintű tudással rendelkezik, még 
ha akarja, akkor sem tudja átadni ezt a tudást olyan személynek, aki még nem haladt végig 
a belső átalakulások és tudatosságbeli változások összes korábbi szakaszán. A legmagasabb 
tudással rendelkező személy egyetlen dolgot tehet: átjuttatja a tanulót az előfeltételt jelentő 
összes szakaszon.

Az ezoterikus tudás a Szcientológiában az utóbbi típusba tartozik. Amikor a „bizalmas” jelzést 
látjuk a Szcientológia tudásának bizonyos szakaszain, az azt jelenti, hogy olyan tudásról van 
szó, amelyet csak olyan személynek lehet átadni, aki végighaladt az összes megelőző szinten.

A Szcientológia lényegében egy nyitott vallási rendszer. Minden személy, aki belső szükségét érzi, 
hogy elfogadja a Szcientológia által kínált utat és spirituális üzenetet, figyelemre és támogatásra 
számíthat. És az igazságkeresőkkel végzett munka arra való válaszként történik, hogy az illető 
maga keresi szellemi azonosságát. Ám ne feledjük, hogy a Szcientológia szellemiségének 
középpontjában elsősorban a személynek a saját személyes tapasztalata áll, hogy felismert egy 
szellemi azonosságot, egy új, szellemi végtelen ént. Ezért a tapasztalat „elmesélése”, „elmondása” 
csak korlátozottan lehetséges, nem azért, mert a szellemi oktatók elrejtik ezt a tapasztalatot, 

HUN Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   9 1/25/2017   9:20:43 PMAPPROVED



 10

hanem mivel ennek a tapasztalatnak a lényege nem igazán szavakba foglalható vagy átadható. A 
Szcientológiában határozottan léteznek „beszámolók”, amelyek elmondják az egyén személyes 
útját, és hogy milyen átalakulást tapasztalt meg, amikor például elért egy magasabb szintű 
tudatosságot az örökkévaló énnel kapcsolatosan. De ez pontosan az, aminek hívják: „beszámoló” 
(egy nagyon fontos és szükséges műfaj), nem pedig a szent tudás. Amikor ilyen beszámolókat 
hallunk vagy olvasunk, különösen tisztán érzékeljük, hogy a tanúságtevő nagyon igyekszik 
elmondani a tapasztalatát, megosztani a tudását, de nem képes rá.

Ezért létezik az a követelmény, hogy a Szcientológia technológiáját pontosan meg kell őrizni, 
és hűen kell reprodukálni, és az a gyakran hallott követelmény, hogy ne menjünk tovább a 
következő fázisra a tanulásban, amíg a legapróbb részletekig el nem sajátítottuk az előző 
anyagot. Ebben a folyamatban nagy figyelmet szentelnek annak az eljárásnak, hogy tisztázzák 
az egyes szavak jelentését. Ez a nagyfokú odafigyelés arra, hogy hogyan tisztázzák a szavak 
jelentését, összekapcsolja a Szcientológiát a nagy vallási hagyományokkal, és lehetővé teszi, 
hogy a Szcientológia tudását szent tudásnak tekintsük.

Úgy tekinthetjük, hogy az az eljárásmód, ahogy a szavak jelentését tisztázzák, és a szent tudást 
elsajátítják, fontos része a Szcientológia fő céljának: világossá tenni, elfogadni és megérteni a 
végtelen én időtlen és valódi szellemi természetét.

II.II. A tudásba való beavatás eljárásmódjai mint a legmagasabb  
tudati szintek elérésének technológiája.  
Az önazonosítás szintjei: a precleartől a legmagasabb szintű szellemi lényig
Az állandóan tiszta tudat és öntudat (lerázva az álomszerű napi rutint) és a formális 
racionalitás követelménye, amely úgy van elrendezve, hogy az alacsonyabb szintek világos 
megértése nélkül az ember nem tud továbbhaladni az igaz énjének megismerését jelentő 
magasabb tudatossági szintek felé, először is a tudás egyfajta hierarchikus struktúráját 
eredményezi, másodszor pedig eljárásmódokat a tudásba való beavatásra. A vallási 
oktatás kultúrájában, ahol a tudatosság és az öntudat változását várják a tanulótól, de ahol 
ennek az új öntudatnak a közvetlen átadása lehetetlen, a beavatási eljárásmód teljességgel 
létfontosságúvá válik a vallási oktatás kultúrájának részeként. Ebből ered a Szcientológiának 
mint szent kultúrának egy másik fontos jellemzője: Hubbard anyagai – a Szcientológia 
egyházi írásai – alkotják az eszközt a tanuló tudatának és öntudatának átalakítására. Ez 
az az aspektus, amely Hubbard anyagainak axiomatikus elemét jellemzi. Ezek klasszikus 
rövid szövegek, amelyek hosszú reflektálást követelnek, amelynek során bekövetkezik a 
tanuló belső énjére vonatkozó megértés átalakulása – azaz többszöri nekirugaszkodáson 
keresztül, hogy megértse az írásokat (Hubbard anyagait), a tanuló mélyebb megértést szerez 
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önmagáról és igazi énjéről. A Szcientológia lehetőséget kínál csoportos, páros és egyéni 
(szóló) elmélkedési gyakorlatokra. Ez a gyakorlat szintén összekapcsolja a Szcientológiát 
más vallási és – konkrétabban – rendezett struktúrákkal, ahol a szent szövegeken való 
elmélkedés élménye nem új információk befogadásának élményét jelenti, hanem önmaga 
megváltoztatásának élményét (az egyháztag számára) vagy önmaga megtisztításának 
élményét (az oktató számára), ami kemény munka után elvileg helyreállítja a tudatosság és 
az öntudat tisztaságát.

Így amikor azt mondjuk, hogy a tudás és az öntudat nem átadható, egy olyan eljárás 
szükségességéről beszélünk, amely segít a tanulónak elérni ezt a tudást (önmaga felfedezését). 
Ez azt jelenti, hogy szükség van a szent tudás egyik szintjéről a másikra való átalakulások 
formálisan kifejlesztett rendszerére.

A tanár segítségével (vagy bizonyos szakaszokon önállóan) a tanuló végighalad minden 
szakaszon a pre-Cleartől (olyan személy, aki Szcientológia-processzing, vagyis szellemi 
tanácsadás által egyre többet fedez fel önmagáról és az életről) a legmagasabb szintig, az 
Operatív Thetánig.

Figyelembe véve az ezoterikus tudás fenti jellemzőit, amelyek a Szcientológiában megvannak 
(különösen a hierarchia, a szigorú pontosság és a fázisok átugrásának lehetetlensége), a 
Szcientológia kifejlesztett egy bámulatos rendszert a spirituális fejlődésre, ami egy stabil és 
ígéretes szellemi kultúra jele is egyben.

II.III. „A Híd a teljes szabadsághoz” mint a Szcientológia  
teológiai rendszerének középpontja és alapja
Egy vallásos mozgalom, még ha el is éri a szervezett egyház szintjét, nem mindig rendelkezik 
hitelvek kiterjedt rendszerével. A hitelvek rendszerének megléte egy vallásos mozgalom 
fejlettségének indikátora, és ebből következően elég hosszú idő alatt ölt formát. Mindazonáltal 
a Szcientológia, ahogy a vallási mozgalmak történeténél már megjegyeztük, igen gyorsan 
létrehozott egy hitvallást és egy spirituális képzési rendszert. A spirituális és szervezeti 
fejlettség ilyen gyors elérését az a jól felépített, formalizált és kidolgozott rendszer magyarázza, 
amely a spirituális átalakulás és a szellemi azonosság szintjeiből áll. Ez a rendszer távolról 
összehasonlítható a szellemi megvilágosodásra és megtisztulásra szolgáló rendszerekkel, 
amelyek központi szerepet játszottak sok vallási rendben, amely bizonyos hagyományos 
egyházakat megtisztított és megmentett.

A teológiai rendszereket kétféle típusba lehet sorolni: katafatikus és apofatikus.
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A katafatikus teológia elfogadja annak lehetőségét (vagy képességét), hogy szavakkal kifejezzék a 
legmagasabb szintű vallási tapasztalatot. Az apofatikus teológia úgy tekinti, hogy a legmagasabb 
tudás és a legmagasabb értékek kifejezhetetlenek. Ezért a katafatikus rendszer részletes és 
kiterjedt leírásokat nyújt egy isteni lényről, valamint a látható és láthatatlan világ istentől 
eredő felépítéséről. Az apofatikus rendszer nem ad semmilyen leírást a Legfelsőbb Lényről, 
mert e rendszer nézőpontjából ez lehetetlen. Az apofatikus teológia viszont ad egy rendszert 
a legmagasabb tudáshoz való felemelkedésre, amelyet a tanártól kapott formális oktatások 
teljesítésekor ér el az ember.

Bizonyos, hogy a Szcientológia magában foglalja mind a kétféle teológiai rendszert, de az 
apofatikus teológia dominál benne. Tehát a Szcientológiára nem annyira az én új állapotainak 
leírása jellemező, hanem inkább annak leírása, hogy milyen stratégiával lehet elérni a magasabb 
állapotokat.

A Híd a teljes szabadsághoz a spirituális átalakuláshoz vezető út metaforája. Ez az útvonal 
megtalálható a vallási kultúrák és teológiai rendszerek többségében. Azonban elsősorban a 
vallási rendek szokták teológiai rendszerük középpontjába állítani a spirituális megtisztulás 
útját, amelyre az öntudat szintjeinek formális sorozataként tekintenek, egy hierarchiába 
rendezve.

Szigorúan véve, ez a hierarchikus rendszer – a Híd a teljes szabadsághoz – az az üzenet, amelyet 
a Szcientológia Egyház el akar juttatni a világnak és a követőinek.

Ezen az üzeneten belül vannak alapvető motívumok, amelyek a Híd struktúráját alkotják. 
Az összes fő teológiai fogalom (az Abszolútum, az ember státusa, a megváltás gondolata), a 
papság küldetése és a Szcientológia Egyház szervezeti felépítése a Híd szerkezetéből következik, 
amelyet úgy fognak fel, mint a személyes átalakulás és az egyén univerzális szerepére vonatkozó 
személyes megértés útvonalát.

iii. A Szcientológia spirituális üzenetének felépítése

A spirituális üzenet felépítése számos összefüggő motívumból bontakozik ki. Az üzenet 
személyesen minden egyes egyénhez szól, és az út – a Híd – minden formálisan megjelölt 
szakaszán az üzenet motívumai új mélységet és teljességet érnek el.

A vallási rendek tagjainak gyakorlata különleges üzenetek speciális motívumairól való intenzív 
elmélkedésből áll. Bizonyos keresztény vallási rendek intenzív meditációt folytatnak Jézus 
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Krisztus életének kulcsfontosságú eseményeiről. A Krisztus szenvedéstörténetének különféle 
epizódjairól való meditálás célja a belső átalakulás és megtisztulás, illetve az, hogy a meditáló 
teljesen átadja magát Krisztus kezébe. Ilyen típusú személyes gyakorlat létezik bizonyos szufi 
vallási rendekben. Hasonló példákat lehet találni sok vallási kultúrában. A közös feltétel, 
amely lehetővé teszi a belső megtisztuláshoz és átalakuláshoz vezető utat, a spirituális üzenet 
különleges motívumainak struktúrája.

Megvizsgálunk két témakört, amelyek jellemzőek a Szcientológia spirituális üzenetére.

III.I. Az ember bukása, a bukás tudatosulása (katasztrófa), 
önátalakítás: egy hős személyes utazása
Az ember bukására egyetemes katasztrófaként tekintenek, amely azt okozta, hogy a személy 
elfeledkezett igazi erőteljes és végtelen önmagáról. A végtelenül erős és erőteljes én, aki teret 
és időt teremtett, a saját teremtményeitől való függőségbe süllyedt. A Szcientológia spirituális 
üzenetében sokféleképpen megjelenő központi motívum a következő: „a teremtő, aki saját 
teremtményei rabszolgája lett, és elvesztette szabadságát”. Az e veszteséggel kapcsolatos 
tudatosság egyszersmind az első lépés a felszabaduláshoz. Ebből következik annak szükségessége, 
hogy legyen meg a tudatosság minden katasztrófáról, amely több millió évnyi létezés során 
történt. Az a követelmény, hogy valaki több millió évre a saját személyes létezéseként gondol, 
tipikus.

A bukás–tudatosság–felszabadulás motívumának második jellemzője annak hősi 
megjelenése a Szcientológia üzenetében. A hősi motívum azt jelenti, hogy az új erőteljes 
és örökkévaló én felkutatása először is személyes erőfeszítések eredménye az utat követő – a 
Hídon átkelő – személy részéről. Eredetileg és lényegileg az ember alapvetően jó – ez a 
Szcientológia hitvallásának egyik alapvető elve. Az összehasonlítás kedvéért hangsúlyozni 
kell, hogy ez a világosan kifejezett álláspont pontosan az ellentéte a keresztény üzenetnek, 
amely azt hangsúlyozza, hogy az ember kezdettől fogva tökéletlen és bűnös, és emberi 
erőfeszítéssel lehetetlen helyrehozni. (Idézzük fel a formulát: ahogy lehetetlen, hogy 
a párduc megváltoztassa a foltjait, és lehetetlen, hogy a meghajlott fa kiegyenesedjen, 
ugyanúgy lehetetlen, hogy valaki személyes erőfeszítés által megszabaduljon eredendő 
bűnösségétől és romlott természetétől.) Hősként tekinteni az emberre, vagyis az a 
meggyőződés, hogy az ember eredendően jó, és a saját erőfeszítései segítségével, illetve 
tanároktól és különleges gyakorlatból jövő emberi segítséggel visszatérhet eredeti erőteljes 
állapotába – ezt a kereszténységben mindig is pogányságnak tekintették. Anélkül, hogy 
részletes tárgyalásba bocsátkoznánk a kereszténység és a Szcientológia üzenetének 
különbségeiről, erre a konkrét eltérésre figyelmet kell fordítani, mert ez a nehézségek egyik 
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forrása a Szcientológia üzenetének terjesztésében olyan kultúrákban, ahol a kereszténység 
uralkodik.

Elemzésünkhöz azonban azért fontos az összehasonlítás, hogy hangsúlyozzuk a következőket: 
a bukás, a bukás tudatosulása és a felszabadulás egy személyes utazásnak tekinthető, amely 
során a hős átkel a Hídon a teljes személyes megszabadulásba. A hosszú gyakorlat, amely 
elvezet a hosszú ideje, évmilliókon keresztül tartó személyes létezés tudatosságához (és a saját 
én felidézéséhez), és a hős személyes útja (utazás) ellentétes a keresztény üzenet által kínált 
személyes úttal és személyes öntudattal. A Szcientológia üzenetének motívumai a vallási 
szolgáltatás során realizálódnak, amelynek szintén motívumos struktúrája van.

III.II. Vallomás, önmegértés, megváltás:  
a vallási szolgáltatás útja
A Szcientológiában, mint bármely erős vallási kultúrában, illetve vallási rendben, a prédikáció 
fontos eleme a vallási szolgáltatásnak. Mindazonáltal a Szcientológiában nem találjuk 
meg azt a térítői buzgalmat, amely sok hagyományos vallásra jellemző. Ellenkezőleg, a 
Szcientológia egyike a kevés olyan vallásnak, amely megengedi követőinek, hogy másik 
vallást gyakoroljanak. A Szcientológia ugyanakkor egy teljes vallás, és a tagjai minden 
más hitet kizárva gyakorolják a Szcientológiát. Néhányan főként családi, társadalmi vagy 
kulturális okokból tartják meg tagságukat egy másik vallásban. Ezért jelenik meg egy-egy 
Szcientológia-szolgáltatás kapcsán a vallomás – személyes tapasztalatokról szóló beszámoló –, 
amikor ez a külvilághoz szól, és állandóan hangsúlyozza a személyes tapasztalat racionális 
szempontjait.

A vallomás racionalitása egy olyan önmegértési technikát sugall, amely részletesen ki van 
dolgozva, és – ami még fontosabb – alkalmazásban van: önmagunk megértése olyan egyénként, 
akinek személyesen tapasztalata van arról, hogy saját végzete már évmilliók óta folyamatban 
van; és önmagunk megértése örökkévaló és mindenható énként.

A vallomás és önmagunk megértése megváltást idéz elő. A megváltás úgy értendő, hogy 
stabil tudatosság saját igazi természetünkről, és minden belső szellemi akadály (engramok) 
eltávolítása, amely elzárja a mindenható és örökkévaló én megfelelő tudatosságát, azaz a 
megváltás nem más, mint tudatosulás és saját szellemi azonosságunk megtalálása.

Bármely vallási kultúra spirituális üzenetének felépítése csak az Abszolútum megértésével 
összefüggésben érthető meg helyesen. Ez elvisz minket egy témához, az Abszolútum eszméjének 
újraélesztéséhez, ami jellemző a Szcientológiára.
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iV. Az Abszolútum megértése: az új létezéssel, illetve a 

legmagasabb szintű létezéssel kapcsolatos struktúrák

Az Abszolútum megértése számos teológiai rendszer központi eleme. E téma tárgyalásához 
nemcsak az írott szóra kell támaszkodnunk, hanem szóbeli beszámolókra is.

Megvizsgálva a Szcientológia elképzelését az Abszolútumról, össze kell hasonlítanunk 
ezt azokkal az Abszolútumról vallott határozott elképzelésekkel, amelyek más teológiai 
rendszerekben fogalmazódnak meg.

IV.I. Személyes vagy személytelen létezés
A magasabb szintű létezés, vagyis az Abszolútum, személytelen természetű – ilyen a létezési 
állapota egyrészt a személyes szellemi lénynek, másrészt azoknak a teremtményeknek, amelyek 
a mindenható és örökkévaló én által játszott teremtési játszma eredményeként jönnek létre.

IV.II. Viselkedési folytonosság vagy folytonossághiány a  
fizikai univerzum (mest) és a szellemi lény között
Bár ez a probléma nem merül fel általános formájában, és nincs jelentősége a szellemi 
gyakorlatban, nagy valószínűséggel fel kellene ismerni, hogy a teremtő és a teremtett világ 
között (mely utóbbi anyagból, energiából, térből és időből – angolul matter, energy, space 
és time – áll, ezért rövidítve mest-nek nevezik) megszakadt a kapcsolat, azaz nem létezik 
közöttük fokozatos folyamatos átmenet. Az Abszolútum (amennyire ez az absztrakció 
gyakorlati szempontból érdekesnek számít) egy immanens esszenciának tekinthető, amely a 
Szellemi Lény által elérhető, és ez az eredmény vár bárkire, aki a Teljes Szabadsághoz vezető 
Híd személyes ösvényén halad.

IV.III. A kinyilatkoztatás problémája a Szcientológiában
A Szcientológiában a kinyilatkoztatást egyszer és teljes mértékben adja meg egyetlen személy, 
L. Ron Hubbard személyisége, élete és anyagai. Így az egyház tagjainak az a feladatuk, hogy 
tanulmányozzák és alkalmazzák Hubbard üzenetét. Ez az alapja annak, hogy folyamatosan 
az ő kijelentéseire és anyagaira utalnak. A Hubbard-szövegek funkciója és szerepe a lelkészek 
és az egyháztagok által végzett prédikációban, szolgálatban és mindennapi gyakorlatban nem 
más, mint a kinyilatkoztatás.

IV.IV. Az Abszolútum verbális és nemverbális megértése
A Szcientológiában jellemző az Abszolútum nemverbális megértése, az apofatikus teológia 
szerint. Az Abszolútum apofatikus jellegű értelmezése kapcsolódik a Szcientológia spirituális 
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tradíciójának formális gyakorlati jellegéhez, amely inkább vázolja, hogy hogyan lehet ezt elérni, 
és nem leírást ad róla. A magasabb tudati szintekre való utazás – amely formailag szigorúan 
előírt – egyedileg jellemző az apofatikus teológiára. Tipikusan az apofatikus teológiára utal az a 
vélelem is, hogy a magasabb tudati szinteket alapvetően lehetetlen szavakkal leírni. Ezenkívül 
feltételezés szerint a szavak csak eltorzítják az Abszolútum élményét. Tehát a Szcientológia 
klasszikus példa egy apofatikus vallási rendszerre.

Mihail A. Szivercev, Ph. D.  
Moszkva  

1995. július
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