
Michael A. Sivertsev, ph.d. 
Formann for Nye religioner 
Styret for samarbeid med religiøse organisasjoner

Kontoret til Den russiske presidenten

ScieNtology: 
En Måte for åNDelig 
Selv-iDeNtiFiKASjoN

juli 1995

NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification_Cover.indd   1-2 6/11/2017   19:42



NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification_Cover.indd   3-4 6/11/2017   19:42



Scientology: 
En måte for åndelig  
Selv-identifikaSjon

NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   1 11/20/2017   8:52:08 PM



NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   2 11/20/2017   8:52:08 PM



Scientology: 
En måte for åndelig  
selv-identifikasjon

innhold

Forord 1

I. Scientology som et teologisk system 5
I.I. Den karismatiske lederen 5
I.II. Scientology: Det religiøse dogmet og den hellige kunnskapen 7

II. Problemet bevaring av hellig kunnskap 8
II.I. Esoterisk kunnskap og Scientology-teknologi 8
II.II. Prosedyrer for innføring i kunnskap som en teknologi for oppnåelse  

av de høyeste bevissthetsnivåene. Nivåer av selv-identifikasjon: 
Fra preclear til det høyeste nivået av åndelig væren 10

II.III. «Broen til total frihet» som sentrum og  
fundament i Scientologys teologiske system 11

III. Strukturen i Scientologys åndelige budskap 12
III.I. Menneskets fall, bevissthet om fallet (katastrofe), 

selvforvandling: En helts personlige reise 12
III.II. Bekjennelse, selvforståelse, frelse: Den religiøse servicens vei 13

IV. Å forstå Det absolutte: Strukturer av ny eksistens, høyeste eksistens 14
IV.I. Personlig eller upersonlig eksistens 14
IV.II. Kontinuitet eller diskontinuitet i atferd mellom  

det fysiske universet (mest) og åndelig eksistens 15
IV.III. Problemet åpenbaring i Scientology 15
IV.IV. Verbal og ikke-verbal forståelse av Det absolutte 15

NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   3 11/20/2017   8:52:08 PM



NOR Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd   4 11/20/2017   8:52:08 PM



forord

Det religiøse budskapet og den religiøse praksisen til Scientologykirken kommer til og 
læres menneskeheten i en tid når åndelige budskap er ekstremt vanskelige å oppfatte. Det 
finnes mange alvorlige grunner til at en persons subjektive realitet kan være stengt av fra 
ethvert åndelig budskap.

Vi skal kun nevne noen få:

 1.  massesekularisering av massens bevissthet.

 2.  tradisjonelle religiøse systemer, dogmer og praksiser etterlater størstedelen 
av de nålevende uinspirerte.

 3. skismaer blant konvensjonelle kirker fostrer en følelse av mistillit og skuffelse hos 
vanlige troende og får dem til å henvende seg til andre kilder enn konvensjonelle 
strukturer.

 4. savnet av emosjonell opplevelse om ens åndelige fundament og falsk identifisering 
av selvet med forgjengelige verdier – det vil si savnet av åndelig identitet – er savnet 
av evnen til å se seg selv i en videre åndelig sammenheng enn det nåværende livet.

Situasjonen forverres på grunn av tallrike sosiale, politiske, økologiske og kulturelle kriser, 
hvis kilder finner grobunn i personens glemsel av sin egen åndelige natur. Personen har tapt 
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kjennskapen til seg selv som et åndelig vesen, noe som resulterer i eksterne katastrofer/ulykker 
og sjokk, det vil si at personen har mistet sin åndelige identitet og identifiserer seg med falske 
verdier. Siden denne falske selv-identifikasjonen har gått for langt, krever gjenoppdagelsen 
av ens sanne identitet og bevissthet om en selv som et åndelig vesen at man tilbakelegger en 
spesiell, lang vei – den som fører til en gjenoppliving av åndelig selv-identifikasjon. Veien 
tilbake til åndelige selv-identifikasjon går ikke alltid gjennom et konvensjonelt religiøst system. 
Tvert imot, mange søker etter en vei utenfor de konvensjonelle religiøse systemene, og de 
har sannelig rett til å følge en vei med åndelig vekkelse og gjenfødsel som ligger utenfor de 
konvensjonelle religiøse systemene, hvis tradisjonene viser seg ute av stand til et adekvat svar 
på moderne utfordringer.

I sin religiøse praksis og sitt religiøse budskap står Scientology for svaret og en vei mot åndelig 
gjenoppliving. Scientologykirken henvender seg til personen, hvis syn på tilværelsen ble formet 
av en ikke-religiøs epoke, og den bruker skikker og trender skapt av denne bestemte epoken 
med det klart uttrykte formålet å gjenopplive åndelig selv-bevissthet. Scientologykirken 
tar hensyn til det moderne samfunnets religiøse og konfesjonelle mangfold. Derfor er det 
åndelige budskapet til Scientologykirken rettet mot alle religiøse grupper og tillater de fra 
andre religioner å praktisere Scientology, og tillater de som hører til Scientologykirken å 
tilhøre andre religioner.

Scientologykirkens misjon har en spesiell betydning for post-totalitære land. Alle barrierene 
gitt ovenfor mot åndelig gjenoppliving i den moderne verden, mangedobles på et post-totalitært 
sted. Til dem burde vi føye til en ekstremt viktig oppgave, ukjent for land med avanserte 
demokratiske institusjoner – det å gjenoppbygge sivile samfunnsinstitusjoner som ble totalt 
ødelagt i perioden med totalitære regimer. Det som menes her, er institusjoner for lokalsamfunn 
og lokalt selvstyre og nødvendigheten av å trene befolkningen i samfunnsbyggende ferdigheter. 
Og det er her at Scientologykirkens erfaring med å bygge et samfunn, og dens teknologier 
for åndelig trening, kan spille og allerede spiller en vesentlig rolle i å skape et nytt åndelig 
fundament på steder med ikke-totalitære regjeringer.

Situasjonen forverres av inter-etniske og politiske konflikter som konstant truer med å utvikle 
seg til internasjonale og interreligiøse situasjoner på et post-totalitært sted. Erfaringen med 
vellykket interreligiøst arbeid, som Scientologykirken har, er derfor også en viktig sak for nye 
stater, land og territorier.

Scientology henvender seg til den personen som er klar til å virkeliggjøre søken etter sin 
sanne åndelige natur med egne krefter. Scientology gir klare løfter og kriteria for oppfyllelsen 
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av disse løftene. Det er spesielt viktig for folk som føler seg tvunget til bare å stole på seg selv 
og sine egne krefter, og som samtidig søker etter en åndelig basis og rettferdiggjørelse av 
personlig suverenitet og uavhengighet i en åndelig sfære. Det finnes mange slike mennesker 
i alle sosiale og profesjonelle strata av moderne Russland. Så hva er begrunnelsene i iboende 
religiøs/åndelig natur som gjør bildet av Scientology attraktivt for uavhengig tenkende, aktive 
og mistroiske personer i den post-totalitære æra? For dette formålet er det nødvendig å forstå 
noen av de fundamentale karakteristiske egenskapene hos Scientology som dogme og som 
kirkeorganisasjon, så vel som dens verdi for folk som ikke fant svarene i den tradisjonelle kirken.

Det er særlig nødvendig å besvare disse spørsmålene: Hva er Scientology som teologisk system? 
Hvordan tar den fatt på problemet med å opprettholde hellig kunnskap? Hva er strukturen 
i det åndelige budskapet til Scientology? Hva er strukturen i ny tilværelse i Scientology, og 
hva er dens forståelse av det absolutte?

I de foreløpige svarene på disse spørsmålene skal vi prøve å klargjøre årsaken til den raske 
suksessen i Russland og i post-totalitære land som et hele.
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i. Scientology som et teologisk system

Selv om ikke alle medlemmene i Scientology (noe som blir tydelig ut fra diskusjoner og 
mange intervjuer jeg har hatt) tror at det finnes et spesielt teologisk system i Scientology, 
eksisterer det ikke desto mindre minst to fundamentale formelle attributter som peker 
mot eksistensen av et teologisk system. For det første er det rollen til den karismatiske 
lederen i etableringen av kirken, og for det andre er det eksistensen av godt utviklet religiøst 
dogme og hellig kunnskap med en esoterisk og en eksoterisk komponent.

I.I. Den karismatiske lederen
Arbeidet til grunnleggeren, L. Ron Hubbard, er basisen for dogma og organiseringen 
av Scientology. Hubbards arbeid er den autoritative teksten det alltid refereres til, og 
som konstant blir studert. Gjennom kirkens interne selvbestemmelse har Hubbards 
tekster rollen til den hellige skrift – hellig tekst. Den karismatiske lederen er på den 
måten forfatteren av hovedteksten. Den andre grunnen til å se den karismatiske lederen 
i Hubbard, er kirkens medlemmers tro på at Hubbard var den første personen som fant 
og vandret på veien til sann åndelig identitet. Alt som gjenstår å bli gjort av de som er nær 
eller fjern, er å følge Hubbards vei og gjenleve Hubbards opplevelse, noe som er innenfor 
alles rekkevidde.

Det er viktig å legge vekt på en grunnleggende forskjell mellom den karismatiske 
grunnleggeren av bevegelsen og hans tilhengere. For Hubbard ble veien åpnet som et 
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resultat av hans egen karisma. For tilhengerne krever det dyptgående studium med veiledning 
fra skriftene.

Formålet med de hellige skriftene er å nå en åndelig identitet, og å forandre ens selv-bevissthet. 
Det bør understrekes at prosessen med å oppnå nye nivåer av selv-bevissthet ble forfattet 
og regulert i detalj av Hubbard. Vi finner det viktig å fremheve at detaljert regulering og 
autorisering av prosedyrer er en viktig måte å avverge all skisma på. Døren for enhver mulighet 
for nye tolkninger av de autoritative lærebøkene er lukket på en ekstremt enkel, men effektive 
måte. Det formodes at den fulle sannheten ble funnet i Hubbards personlige opplevelse. Og 
denne personlige opplevelsen er forbundet med teknologien om å oppnå en sann åndelig 
identitet. Til forskjell fra Hubbards en-gangs, unike opplevelse (som tjener som en form), er 
andres erfaringer, i innhold, teknologien om å endre ens nivå av selv-identifikasjon. Innholdet i 
Hubbards opplevelse (i betydningen teknologi) er i bunn og grunn av en universell og repeterbar 
natur. Formålet med Scientologykirkens misjon er å gi hver person som har følt et indre behov 
for å oppnå åndelig identitet, en mulighet til å vandre langs veien som ble åpnet av Hubbard.

Hva er de viktigste karakteristiske egenskapene hos den karismatiske lederen av 
Scientology-bevegelsen, som gir grunnlaget for å regne ham som en religiøs leder?

For det første har grunnleggeren av bevegelsen oppdaget åndelige essenser, åndelig kunnskap 
som angår hvert eneste menneske.

For det andre har grunnleggeren, ved hjelp av denne kunnskapen, utviklet en vei for personlig frelse.

For det tredje var kunnskapen gitt til lederen komplett, og eventuelle tillegg er umulig: Eventuelle 
tillegg bare deformerer kunnskapen og forvandler den til skadelig kunnskap. Fra dette utgår 
behovet for spesiell overvåkning for å sikre at grunnleggerens instruksjoner blir fulgt.

For det fjerde forvandler nærheten til grunnleggerens personlige opplevelse og personlighet, 
som er til stede i tekster og video-opptak, tilhengerens indre verden, forvandler tilhengerens 
identitet, og resulterer i en stabil erkjennelse av ens eget selv som en åndelig og udødelig kilde.

For det femte kan grunnleggeren av bevegelsen ikke bli erstattet av noen annen person. Det 
er derfor selv svært høye åndelige oppnåelser av et medlem av Scientologykirken ikke kan 
resultere i et krav om grunnleggerstatus for å ta i bruk en ny dogmeversjon; følgelig kan ingen 
hevde å ikle seg grunnleggerens autoritet og makt.
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For det sjette er det, på basis av det åndelige budskapet forfattet av grunnleggeren, etablert 
en religiøs orden hvor medlemmets plass i hierarkiet utelukkende avhenger av hans/hennes 
åndelige oppnåelse og av den åndelige utøvelsens permanens i ordenen.

For det sjuende er servicen i Scientologykirken bygd på grunnleggerens tekster og vitnesbyrdene 
fra de medlemmene hvis liv har blitt hjulpet av kirken og grunnleggerens gjerning.

Således kommer grunnleggeren av bevegelsen, den karismatiske lederen, som en frelser 
til tilhengerne; den karismatiske lederen tilbyr full individuell og åndelig selvrealisering. 
Med andre ord er lederen, Scientologys grunnlegger, det religiøse dogmet og den religiøse 
bevegelsens grunnlegger.

I.II. Scientology: Det religiøse dogmet og den hellige kunnskapen
Flere fundamentale Scientology-temaer leder oss til å anse Scientology-dogmet som religiøst. 
Først av alt er åndelig og evig essens begrepet en person burde identifisere seg med.

Det neste temaet er historie eller en enkelt begivenhet (en katastrofe) som fikk mennesket til 
å glemme sin sanne natur, det vil si temaet det sanne, evige selvets slaveri, enten av natur eller 
gjennom forsettlige onde krefter, noe som er klassisk for et religiøst dogme.

Materie, energi, rom og tid er skapt av det mektige og evige selvet som har tapt bevisstheten 
om sin allmakt og kommer under sine egne skapelsers kontroll.

Noen vitnesbyrd tyder på at glemselen av selv er resultatet av det evige selvets virke og kreativitet. 
Andre vitnesbyrd (mer dunkle) beskriver det som et resultat av personlig ondskapsfull vilje 
som forårsaket en katastrofe i en stor del av det bebodde universet.

Under alle omstendigheter, det være seg fravær av ond vilje eller en ond skapers nærvær, ser 
vi det klassiske temaet i religiøs ontologi, med temaet fall og glemsel om ens tidligere åndelige 
kraft, så vel som glemsel om selve katastrofen.

Kunnskap om ens egen uendelige fortid, om hendelser som skjedde et individ under dets 
mange tidligere eksistenser, er ikke bare kunnskap. Det er hellig kunnskap som gir personen 
tilbake en forståelse av hans sanne plass i kosmos, og tillater ham, under prosessen med 
å forsøke å forstå sine tidligere katastrofer – ned til den viktigste katastrofen av kosmisk 
betydning – å gjenopplive den sanne kunnskapen om seg selv. Dermed er kunnskapen som 
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oppnås i Scientology, gjennom langsiktig studium og bevissthet om ens egen historie, befriende 
kunnskap som bringer frelse.

Hellig kunnskap endrer og forvandler personen som mottar kunnskapen. Oppnåelsen av 
ens virkelige identitet kommer etter ødeleggelsen av engrammer, som er barrierene i form av 
falsk kunnskap om en selv, det vil si falsk identitet. Ødeleggelsen av interne hindringer lagt 
i veien for forståelsen av ens eget sanne, evige selv, oppnås med hjelp av en auditør, en som 
lytter, (fra latin audire, å lytte) som samtidig er prest og ivaretaker av veien til hellig kunnskap. 
Teknikken med spørsmål og svar i auditering minner en om prosedyrene for å skaffe hellig 
kunnskap, karakteristisk for skikker som inneholder det at en elev (eller sannhetssøker) bare 
kan bringes opp til terskelen av sann bevissthet. Selve bevisstheten og forståelsen av tingenes 
sanne natur er noe søkeren må finne uavhengig av andre. (Lignende teknikker om forståelsen 
av ens sanne selv, kan støtes på i «åndelige øvelser» hos Ignatius av Loyola, i orientalske åndelige 
skoler, Zen-buddhisme – koaner – og i Hasidic-historiene.)

Parallellene vist ovenfor hjelper oss, uten å redusere det unike i Scientologys åndelige 
bidrag til verdensskatten av åndelig opplevelse, først av alt med å bli sikre på det religiøse 
fundamentet i Scientology, og for det andre, det åndelige potensialet i Scientology, ikke bare 
som en religiøs bevegelse, men som en religiøs orden. Det sistnevnte er spesielt viktig fordi 
fenomenet ordener er mulig som et resultat av å løse enten organisatoriske problemer eller 
problemer av en religiøs og pedagogisk natur. Den religiøse ordenen, som en måte å løse 
rene organisatoriske problemer på – som historien om religiøse bevegelser viser – varer ikke 
lenge, mens ordener, dannet rundt en godt utviklet åndelig undervisningsteknologi, viser 
seg å være varige. Jesuittordenen kan brukes som et eksempel, opprettet rundt «praksisen 
åndelige øvelser» av grunnleggeren av ordenen, Ignatius av Loyola. Ordenens evne til å løse 
tallrike praktiske problemer er konsekvensen av åndelig, religiøs praksis. Grunnlaget for 
Jesuittordenens stabilitet er den korrekte fastholdelsen av teknologien «åndelige øvelser». På 
samme måte har det sentrale i Scientologykirkens orden stabilitet på grunn av den spesielle 
åndelige teknologien om å finne det sanne selv, som er det religiøse dogmets og den hellige 
kunnskapens sentrum. Derfor er problemet bevaring av hellig kunnskap, et hovedelement 
for Scientologykirken.

ii. Problemet bevaring av hellig kunnskap

II.I. Esoterisk kunnskap og Scientology-teknologi
Esoterisk kunnskap i religiøse systemer er mulig i to former. Den første formen forutsetter 
spesielle metoder og hemmeligholdte tekster, koding. Det antas at avsløringen av skjult viten, 
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det at den blir tilgjengelig for alle som så ønsker, forvandler skjult viten til profan eller sekulær, 
kunnskap som mister sin hellige kraft og makt til å forvandle.

Den andre formen for esoterisk kunnskap forutsetter prinsippet åpenhet og tilgjengelighet. 
Dog er den enestående strukturen i kunnskap slik at hvis eleven ikke mestret de foregående 
stadiene, kan han ikke forstå det neste nivået. Med andre ord kommer esoterisk kunnskap 
som resultat av en situasjon der det er nødvendig å først bestå alle nivåene i en detaljert kjede 
av personlig oppnåelse. Hvert trinn holder i seg miniatyrversjoner av alle de andre. På den 
måten utvikler esoterisk kunnskap seg ikke fra et ønske om å kodifisere og skjule kunnskap, 
men fra den enkle omstendighet at en som sitter inne med det høyeste nivået av kunnskap, ikke 
kan, selv om han ønsker å gjøre så, videreformidle denne kunnskapen til en person som ennå 
ikke har bestått alle de nødvendige stadiene av interne forvandlinger og bevissthetsendringer. 
Den eneste tingen eieren av den høyeste kunnskapen kan gjøre, er å få eleven gjennom alle 
forkravsstadiene.

Scientologys esoteriske kunnskap er av den sistnevnte typen. Når vi ser merket «konfidensielt» 
på noen stadier av Scientologys kunnskap, betyr det at dette vedrører kunnskap som bare kan 
bli videreformidlet til en person som har bestått alle de foregående nivåene.

Scientology er egentlig et åpent religiøst system. Hver person som har følt det indre behovet 
for å akseptere veien og det åndelige budskapet i Scientology, kan regne med oppmerksomhet 
og støtte. Og arbeidet med sannhetssøkere vil bli skjøttet som svar på hans egen søken etter 
åndelig identitet. Det er imidlertid nødvendig å huske at i sentrum av Scientologys åndelighet 
ligger, først og fremst, ens egen personlige opplevelse av innsikt i en åndelig identitet, et nytt 
åndelig, uendelig selv. Derfor er «historien», «fortellingen» om denne opplevelsen bare mulig 
i en veldig liten grad, ikke fordi de åndelige instruktørene skjuler denne opplevelsen, men 
fordi essensen i denne opplevelsen er slik at den ikke kan uttrykkes med ord eller formidles. 
I Scientology eksisterer det unektelig en sjanger av «vitnesbyrd» om ens personlige vei og 
forvandlingen som blir opplevd av en person når han, for eksempel, når et høyere nivå av 
bevissthet om det evige selvet. Imidlertid er det nøyaktig hva det kalles – et «vitnesbyrd» (en 
veldig viktig og nødvendig sjanger), og ikke den hellige kunnskapen. Når du leser og lytter 
til disse vitnesbyrdene, innser du med karakteristisk klarhet at vitnet prøver veldig hardt å 
beskrive sin opplevelse, å dele sin kunnskap, men er ikke i stand til å gjøre så.

Herav kravet om nøyaktig bevaring og eksakt gjengivelse av teknologien i Scientology, og 
det konstant hørte kravet om ikke å gå videre til det neste stadiet i læring før det foregående 
materialet er mestret ned til minste detalj. I dette vies det stor oppmerksomhet til prosedyren 
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for å klargjøre enkelte ords betydning. Dette nivået av oppmerksomhet på prosedyrene for å 
klargjøre betydningen av ord, setter også Scientology i sammenheng med de store religiøse 
tradisjonene og lar Scientology-kunnskap bli ansett som hellig kunnskap.

Prosedyren om å klargjøre ords betydning og skaffe seg hellig kunnskap kan holdes for å 
være en del av hovedmålet til Scientology: Å bringe klarhet i og akseptere og forstå det evige 
selvets sanne, åndelige natur.

II.II. Prosedyrer for innføring i kunnskap som en  
teknologi for oppnåelse av de høyeste bevissthetsnivåene.  
Nivåer av selv-identifikasjon: Fra preclear til det høyeste nivået av åndelig væren
Behovet for konstant klarhet i bevissthet og selv-bevissthet (riste av seg den daglige rutinens 
drøm) og formell rasjonalitet, som er organisert på en slik måte at uten å fullføre og skaffe 
seg en klar forståelse av de lavere stadiene, kan man ikke gå videre til de høyere stadiene av 
bevissthet om ens sanne selv, resulterer først i en hierarkisk kunnskapsstruktur og i annen 
rekke i prosedyrer for innføring i kunnskap. I kultur av religiøs utdannelse, der en forandring 
i bevissthet og selv-bevissthet hos studenten forventes, men hvor overføring av denne nye 
selv-bevisstheten er umulig, blir innføringsprosedyren absolutt essensiell i kultur av religiøs 
utdannelse. Fra dette stammer enda et viktig kjennetegn ved Scientology som en hellig 
kultur: Hubbards tekster – kirkens scientologiske skrifter – er midlene til forvandling av 
studentens bevissthet og selv-bevissthet. Det er dette spesielle aspektet som kjennetegner 
det aksiomatiske elementet ved Hubbards tekster. Disse er klassiske korte tekster, ment for 
refleksjon av lang varighet hvor en forandring i forståelse av studentens indre selv finner 
sted – det vil si gjennom gjentatte forsøk på å skjønne skriftene (Hubbards tekster) for å vinne 
en dypere forståelse av en selv og ens sanne selv. Scientology byr på muligheten for gruppe-, 
tvilling- og singel-(solo)øvelse i selvfordypelse. Denne øvelsen relaterer også Scientology til 
andre religiøse, og mer spesifikt, metodiske strukturer der opplevelsen av refleksjon over hellige 
tekster ikke er en opplevelse av å motta ny informasjon, men en opplevelse av å forandre seg 
selv (for menighetsmedlemmet), eller en opplevelse av å rense seg selv (for instruktøren), som 
etter hardt arbeid burde gjenopprette klarhet i bevissthet og selv-bevissthet.

Altså, når vi sier at kunnskap og selv-bevissthet ikke kan overføres, snakker vi om behovet 
for en prosedyre som hjelper studenten med å nå denne kunnskapen (den for å oppdage seg 
selv). Det betyr at et formelt utviklet system av overganger fra ett nivå av hellig kunnskap til 
et annet er nødvendig.
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Med hjelp fra læreren (eller på egen hånd på noen stadier) kommer studenten gjennom alle 
stadier fra pre-Clear (en person som gjennom Scientology-prosessing eller åndelig veiledning 
finner ut mer om seg selv og livet) opp til det høyeste nivået, Opererende Thetan.

Ved å ta med i beregningen de ovennevnte særpregene av esoterisk kunnskap, som er iboende 
i Scientology (i særdeleshet hierarki, nøyaktighet og at det er umulig å hoppe over et stadium), 
har Scientology da utviklet et heller imponerende system med en åndelig vei som også er en 
indikator på en stabil og løfterik åndelig kultur.

II.III. «Broen til total frihet» som sentrum og  
fundament i Scientologys teologiske system
Selv når en religiøs bevegelse når stadiet en organisert kirke, er den ikke alltid i besittelse av et 
omfattende dogmesystem. Eksistensen av et system av dogmer er en indikator på en religiøs 
bevegelses modenhet, og følgelig tar den form i løpet av temmelig lang tid. Ikke desto mindre 
utviklet Scientology, siden den allerede var observert i historien om religiøse bevegelser, 
svært raskt en trosbekjennelse og et system av åndelig trening. Grunnen til denne raske 
oppnåelsen av åndelig og organisatorisk modenhet ligger i det vel utviklede, formaliserte og 
detaljerte systemet med nivåer av åndelig forvandling og åndelig identitet. Dette systemet kan 
fjernt sammenlignes med systemer for åndelig opplysning og renselse som var det sentrale 
anliggende for mange ordener som renset og reddet visse tradisjonelle kirker.

Teologiske systemer kan deles inn i to typer: katafatiske og apofatiske.

Katafatisk er et system som forutsetter muligheten (eller evnen) til å uttrykke den mest 
opphøyde religiøse opplevelsen i ord. Apofatisk holder den mest opphøyde kunnskapen og 
de mest opphøyde verdiene for å være ubeskrivelige. Derfor skaper det katafatiske systemet 
detaljerte og omfattende beskrivelser av et guddommelig vesen og en guddommelig struktur 
av den synlige og usynlige verden. Det apofatiske systemet gir ikke noen beskrivelser av det 
Høyeste vesen, fordi det er umulig sett fra dette systemets synspunkt. Apofatisk teologi gir 
imidlertid et system for å bevege seg oppover til den mest opphøyde kunnskapen, som blir 
oppnådd gjennom utførelsen av de formelle instruksjonene fra læreren.

Scientology inneholder unektelig begge typene av teologiske systemer, men den apofatiske 
teologien dominerer. Derfor kjennetegnes Scientology ikke så mye av beskrivelsen av de nye 
stadiene av selv som av beskrivelsen av strategien for å nå høyere tilstander.
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Broen til total frihet er en metafor for veien til åndelig forvandling. Denne veien eksisterer i 
flertallet av religiøse kulturer og teologiske systemer. Det er imidlertid primært ordener som 
anbringer veien til åndelig renselse, ansett som en formell sekvens av stadier av selv-bevissthet 
organisert som et hierarki, i sentrum av det teologiske systemet.

Strengt tatt er dette hierarkiske systemet – Broen til total frihet – budskapet som Scientologykirken 
henvender seg til verden og tilhengere med.

Inne i dette budskapet finnes fundamentale temaer som danner Broens struktur. Alle de 
viktigste teologiske begrepene (om det absolutte, menneskets status, forestillingen om frelse), 
presteskapets oppgave og Scientologykirkens organisatoriske struktur følger strukturen 
i Broen, som forstås som en vei til personlig forvandling og personlig forståelse av ens 
universelle rolle.

iii. Strukturen i Scientologys åndelige budskap

Strukturen i det åndelig budskapet utvikler seg fra et kompleks av temaer. Budskapet er personlig 
rettet mot hvert individ, og på hvert formelt markerte stadium av veien – Broen – finner 
budskapets temaer en ny dybde og fullstendighet.

Utøvelsen hos medlemmene av religiøse ordener forutsetter økt fordypelse i spesielle 
budskapers individuelle temaer. Noen kristne ordener praktiserer en intensivert meditasjon 
over nøkkelbegivenheter fra Jesu Kristi liv. Formålet med meditasjon over separate temaer og 
episoder fra Kristi lidelseshistorie er indre forvandling og renselse av den som mediterer, og 
å legge seg i Kristi hender. En parallell personlig praksis eksisterer i noen Sufiordener. Det er 
mulig å gi lignende eksempler fra mange religiøse kulturer. En vanlig tilstand som gjør en vei 
av intern renselse og forvandling mulig, er en spesiell temastruktur av det åndelige budskapet.

Vi skal velge ut to aktuelle komponenter som er karakteristiske for Scientologys åndelige 
budskap.

III.I. Menneskets fall, bevissthet om fallet (katastrofe), 
selvforvandling: En helts personlige reise
Menneskets fall betraktes som en universell katastrofe som fikk personen til å glemme sitt 
sanne, mektige og evige selv. Det uendelig sterke og mektige selvet som hadde skapt rom 
og tid, sank ned i avhengighet av sine egne skapelser. Det sentrale temaet, som varierer på 
forskjellige måter i Scientologys åndelige budskap, er: «Skaperen som har blitt slavebundet av 
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sine egne skapelser og har tapt sin frihet.» Bevissthet om dette tapet er samtidig befrielsens 
første trinn. Fra her kommer behovet for bevissthet om alle katastrofer, opplevd gjennom 
millioner av års eksistens. Kravet om å innbefatte millioner av år som ens personlige eksistens, 
er typisk.

Det andre karakteristiske elementet i temaet fall–bevissthet–befrielse er det heroiske bildet av 
det i Scientology-budskapet. Det heroiske temaet betyr at søken etter det nye mektige og evige 
selv først og fremst er et resultat av personlige anstrengelser fra den som følger veien – krysser 
Broen. Opprinnelig og prinsipielt er mennesket grunnleggende sett godt – dette er en av de 
grunnleggende tesene i Scientologys trosbekjennelse. For sammenligningens skyld bør det 
understrekes at dette klart uttrykte standpunktet er direkte motsatt til det kristne budskapet, 
som insisterer på skade og syndighet i menneskets natur fra begynnelsen av, og på umuligheten 
av korrigering ved menneskelige bestrebelser. (Vi husker formelen: Siden det er umulig for 
en leopard å endre sine flekker, og det er umulig for et krokete tre å bli rett, da er det umulig 
gjennom noen som helst personlige anstrengelser å bli kvitt arvesynd og forvrengt natur.) Å 
se på mennesket som en helt – troen at mennesket opprinnelig er godt og ved hjelp av sine 
egne anstrengelser og menneskelig hjelp fra lærere og spesiell praksis kan vende tilbake til 
sin opprinnelige tilstand av kraft – ble i kristendom alltid holdt for å være hedenskap. Uten 
å gå inn i en detaljert diskusjon om forskjellene mellom det kristne budskapet og det til 
Scientology, bør det imidlertid, som en av kildene til vanskelighetene med disseminering av 
Scientology-budskapet i kulturer hvor kristendom allerede er rådende, bli viet oppmerksomhet 
til denne spesifikke motsetningen.

For vår analyse er imidlertid sammenligningen viktig for å understreke følgende: Fallet, 
bevissthet om fallet og befrielse blir ansett som en personlig reise for helten som krysser Broen 
til full personlig frigjøring. Langvarig praksis, som fører til bevisstheten om lang varighet 
av personlig eksistens (og gjenkalling av ens selv) i millioner av år og den personlige veien 
(reisen) til helten, står i motsetning til den personlige reisen og personlige selv-bevisstheten 
som tilbys i det kristne budskapet. Temaene i Scientology-budskapet blir realisert under den 
religiøse servicen, som også har en tematisk struktur.

III.II. Bekjennelse, selvforståelse, frelse:  
Den religiøse servicens vei
For Scientology, som for enhver sterk religiøs kultur, og som for enhver religiøs orden, er 
prekenen et viktig element i den religiøse servicen. I Scientology finner vi imidlertid ikke 
den omvendelsesiveren som er karakteristisk for mange tradisjonelle religioner. Tvert imot, 
Scientology er en av de få religionene som tillater tilhengere å praktisere en annen religion. 
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Scientology er imidlertid en komplett religion, og dens medlemmer praktiserer Scientology med 
utelukkelse av noen annen tro. Noen holder på medlemskap i en annen religion, hovedsakelig 
av familiære, sosiale eller kulturelle grunner. Dette er grunnen til at bekjennelse – vitnesbyrd 
om ens personlige erfaring – er karakteristisk for en Scientology-service når den retter seg 
mot den ytre verden, kombinert med konstant vektlegging av de rasjonelle aspektene ved 
den personlige erfaringen.

Det rasjonelle i bekjennelsen antyder en teknikk om selv-forståelse som har blitt utviklet i 
detalj, og enda viktigere, som praktiseres: Forståelse av en selv som et individ som har personlig 
opplevelse av ens skjebne som noe som fortsetter i millioner av år; og forståelse av en selv 
som et evig og allmektig selv.

Bekjennelse og forståelse av ens selv fører til frelse. Frelse blir forstått som en stabil bevissthet 
om ens sanne natur og fjerning av alle interne åndelige barrierer (engrammer) som blokkerer 
den korrekte bevisstheten om det allmektige og evige selvet, det vil si at frelse er å bli klar over 
og finne ens åndelige identitet.

Strukturen i det åndelige budskapet til enhver religiøs kultur møtes med korrekt forståelse kun 
i sammenhengen forståelse av Det absolutte. Dette bringer oss til spørsmålet om å gjenopplive 
ideen om Det absolutte, som er karakteristisk for Scientology.

iv. Å forstå Det absolutte: Strukturer av ny eksistens, 
høyeste eksistens

Det å forstå Det absolutte står i sentrum i mange teologiske systemer. For å drøfte dette emnet 
må man feste lit til ikke kun det skrevne ord, men også det talte vitnesbyrd.

Når vi undersøker noen av elementene i Scientology-forestillingen om Det absolutte, 
sammenligner vi dem med de faste forestillingene om Det absolutte som tar form i andre 
teologiske systemer.

IV.I. Personlig eller upersonlig eksistens
Den høyere eksistens, eller Det absolutte, er upersonlig av natur, en eksistenstilstand for både 
det personlige åndelige vesenet og for de skapelsene som dukker opp som et resultat av det 
kreative spillet spilt av det allmektige og evige selvet.
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IV.II. Kontinuitet eller diskontinuitet i atferd mellom  
det fysiske universet (mest) og åndelig eksistens
Selv om dette problemet ikke er tatt opp i sin generelle form og som sådan ikke er av interesse 
for åndelig praksis, bør det med stor sannsynlighet erkjennes at forholdene mellom skaperen og 
den skapte verden (bestående av Materie, Energi, Rom [Space på engelsk] og Tid, som danner 
akronymet mest) er avbrutt, dvs. mellom dem finnes det ingen gradvis, kontinuerlig overgang. 
Hva gjelder Det absolutte (i den grad denne, fra den praktiske vinkelen, abstrakte saken er 
av interesse), anses det som en iboende essens som kan oppnås av det åndelige vesenet, og er 
resultatet som venter enhver person som vandrer den personlige veien på Broen til total frihet.

IV.III. Problemet åpenbaring i Scientology
Åpenbaring er i Scientology gitt fullstendig gjennom personligheten, livet og tekstene til 
L. Ron Hubbard. Derfor er kirkemedlemmenes oppgave å studere og anvende Hubbards 
budskap. Her er utgangspunktet for de kontinuerlige henvisningene til Hubbards utsagn og 
tekster. Hubbard-tekstenes rolle og funksjon i prekenen, i servicen og i den daglige utøvelsen 
blant kirkens prester og deltakere, er åpenbaringens rolle.

IV.IV. Verbal og ikke-verbal forståelse av Det absolutte
Den ikke-verbale forståelsen av Det absolutte er typisk for Scientology, for den apofatiske 
teologien. Den apofatiske forståelsen av Det absolutte er knyttet til den formelle, praktiske 
karakteren i Scientologys åndelige tradisjon, som legger frem hvordan man oppnår den, snarere 
enn å beskrive den. Reisen til høyere bevissthetsstadier – som er nøktern i form – er unik for 
apofatisk teologi. Typisk for den apofatisk teologien er den antakelsen at det å beskrive de 
høyere bevissthetsnivåene i ord, grunnleggende sett er umulig. Dessuten antas det at ord bare 
forvansker opplevelsen av det absolutte. Scientology er et klassisk eksempel på et apofatisk 
religiøst system.

Michael A. Sivertsev, ph.d.  
Moskva  
Juli 1995
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