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Inledning
Det religiösa budskapet och den religiösa utövningen i Scientology-kyrkan kom och lärs
ut till mänskligheten i en tid när andliga budskap är extremt svåra att uppfatta. Det finns
många allvarliga skäl till varför en persons subjektiva verklighet kan blockeras från varje
andligt budskap.
Vi skall bara nämna några få:
1. massekularisering av allmänhetens medvetande;
2. traditionella religiösa system, läror och utövningar lämnar majoriteten av nutidens
människor oinspirerade;
3. splittring inom konventionella kyrkor utvecklar en känsla av misstro och besvikelse
hos vanliga troende och får dem att vända sig till andra källor, som är annorlunda
än konventionella strukturer;
4. förlusten av emotionell upplevelse av ens andliga grundprincip samt·falsk
identifiering av en själv med obeständiga värden – det vill säga, förlust av andlig
identitet – innebär förlusten av förmågan att betrakta sig själv i ett större andligt
sammanhang än det nuvarande livet.
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Situationen försvåras på grund av otaliga sociala, politiska, ekologiska och kulturella kriser,
källorna som slår rot i personens glömska om sin egen andliga natur. Personen har förlorat
kunskapen om sig själv som en andlig varelse, vilket resulterar i yttre katastrofer/olyckor och
chocker, dvs. personen har förlorat sin andliga identitet och identifierar sig själv med falska
värderingar. Eftersom denna falska självidentifiering har gått för långt, kräver återupptäckten
av ens sanna identitet och självmedvetenhet som en andlig varelse, att man utformar en speciell
lång väg – den som leder till återuppväckelse av andlig självidentifiering. Vägen tillbaka till
andlig självidentifiering går inte alltid igenom ett konventionellt religiöst system. Tvärtemot
söker många efter en väg utanför de konventionella religiösa systemen, och de har förvisso
rätten att söka nå en väg av andlig återuppväckelse och pånyttfödelse som ligger utanför de
konventionella religiösa systemen, om traditionerna visar sig vara oförmögna till ett adekvat
gensvar på moderna utmaningar.
Scientology i dess religiösa utövning och religiösa budskap tillhandahåller svaret och en väg till
andlig återuppväckelse. Scientology-kyrkan riktar sig till personen, vars åskådning formades
av en icke-religiös epok, och den använder sedvänjor och trender skapade i just denna speciella
epok med det uttryckliga syftet att väcka andlig självmedvetenhet. Scientology-kyrkan tar
hänsyn till den religiösa och konfessionella mångfalden i vårt moderna samhälle. Därför
riktas Scientology-kyrkans andliga budskap till alla religiösa grupper och gör det möjligt för
människor av andra religioner att utöva Scientology, samt de som tillhör Scientology-kyrkan,
att tillhöra andra religioner.
Scientology-kyrkans mission har en speciell betydelse för post-totalitära länder. Alla de ovan
givna barriärerna till andlig återuppväckelse i den moderna världen blir mångdubbelt större
i en post-totalitär belägenhet. Vi bör lägga till dem en utomordentligt viktig uppgift, okänd
för länder med avancerade demokratiska institutioner – den om att återuppbygga det civila
samhällets institutioner vilka blev fullständigt förstörda under perioden av totalitära regimer.
Vad som menas här är institutioner i samhället och lokalt självstyre samt nödvändigheten att
utbilda befolkningen i samhällsbyggande färdigheter. Och det är här som Scientology-kyrkans
erfarenhet av att bygga ett samhälle, och dess teknologier i andlig utbildning kan, och spelar
faktiskt redan en betydelsefull roll när det gäller att skapa en ny andlig grundprincip på platser
med icke-totalitära regeringar.
Situationen försvåras på grund av inter-etniska och politiska konflikter vilka ständigt hotar att
utvecklas till internationella och inter-religiösa situationer inom en post-totalitär belägenhet.
Erfarenheten av framgångsrikt inter-religiöst arbete, vilket Scientology-kyrkan har, är därför
också ett angeläget ärende för nya stater, länder och territorier.
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Scientology riktar sig till den person som är redo att, av egen kraft, utföra sökandet efter
sin sanna andliga natur. Scientology ger tydliga löften och kriterierna för uppfyllandet av
dessa löften. Det är särskilt viktigt för människor som tvingas att lita bara på sig själva och
sin egen styrka, och som samtidigt söker efter en andlig grundval och ett berättigande till
personlig suveränitet och personligt oberoende inom en andlig sfär. Det finns många sådana
människor i alla sociala och yrkesmässiga skikt i det moderna Ryssland. Så vilka är orsakerna till
inneboende, religiös/andlig natur, som gör Scientologys framtoning attraktiv för självständigt
tänkande, aktiva och skeptiska människor i den post-totalitära eran? För detta ändamål är
det nödvändigt att förstå några av de grundläggande kännetecknen i Scientology såsom en
lärosats och som en organiserad kyrka, såväl som dess värde för människor som inte hittade
svar inom den hävdvunna kyrkan.
Det är särskilt nödvändigt att besvara dessa frågor: Vad är Scientology som ett teologiskt system?
Hur inriktar den sig på problemet med att upprätthålla helig kunskap? Vad är strukturen hos
Scientologys andliga budskap? Vad är strukturen hos ny tillvaro inom Scientology och vad
är dess förståelse av det absoluta?
I de preliminära svaren på dessa frågor kommer vi att försöka klarlägga orsaken till Scientologys
snabba framsteg i Ryssland och i de post-totalitära länderna i sin helhet.

SWE Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd 3

11/2/2017 10:39:52 AM

SWE Scn A Way of Spiritual Self-Identification.indd 4

11/2/2017 10:39:52 AM

Scientology:
En väg av andlig
självidentifiering
Michael A. Sivertsev, fil.dr
Ordförande för nya religioner
Styrelse för samarbete med religiösa organisationer
Ryska presidentens kontor

I. Scientology som

ett teologiskt system

Även om inte alla medlemmar i Scientology (vilket blir tydligt från de diskussioner och
stora antal intervjuer som jag har haft) tror att det finns ett speciellt teologiskt system
i Scientology, existerar det icke desto mindre åtminstone två grundläggande formella
kännetecken som pekar på existensen av ett teologiskt system. För det första är det rollen
hos den karismatiske ledaren i etablerandet av kyrkan, och för det andra är det existensen
av en välutvecklad religiös doktrin och helig kunskap med en esoterisk och en exoterisk
komponent.

I.I. Den karismatiske ledaren
Grundaren L. Ron Hubbards verk utgör grunden till dogmerna och Scientology-organisationen.
L. Ron Hubbards arbete är den auktoritativa text som man alltid riktar sig till och som
man konstant studerar. Genom det interna självbestämmandet inom kyrkan, har L. Ron
Hubbards texter rollen av religionskunskap – den heliga skrift. Den karismatiske ledaren
är således upphovsmannen till den huvudsakliga texten. Den andra anledningen till att
man i L. Ron Hubbard ser den karismatiske ledaren, ligger i övertygelsen hos kyrkans
medlemmar, att L. Ron Hubbard var den första person som fann och färdades vägen till
sann andlig identitet. Allt som återstår att göra för dessa, från när eller fjärran, är att följa
L. Ron Hubbards väg och återuppleva L. Ron Hubbards erfarenhet, vilken ligger inom
vars och ens räckhåll.
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Det är viktigt att betona en grundläggande skillnad mellan rörelsens karismatiske grundare och
hans anhängare. För L. Ron Hubbard öppnades vägen som ett resultat av hans egen karisma.
För anhängarnas del krävs det djupgående studier med vägledning av skrifterna.
Syftet med de religiösa skrifterna är att uppnå en andlig identitet, och att förändra sin
självmedvetenhet. Det bör betonas att processen med att uppnå nya nivåer av självmedvetenhet
författades och reglerades i detalj av L. Ron Hubbard. Vi finner att det är viktigt att betona
att detaljerad reglering och auktorisering av procedurer är ett viktigt sätt att förhindra varje
schism. Dörren till varje möjlighet till nya tolkningar av de auktoritativa texterna är stängd
på ett extremt enkelt men effektivt sätt. Det förutsätts att den fullständiga sanningen hittades
i L. Ron Hubbards personliga erfarenhet. Och denna personliga erfarenhet är förbunden med
teknologin om att uppnå en sann andlig identitet. Till skillnad från L. Ron Hubbards en gång,
unika erfarenhet (som tjänar som en form), innehåller erfarenheten hos andra teknologin
för att förändra ens nivå av självidentifiering. Innehållet av L. Ron Hubbards erfarenhet (i en
teknologisk bemärkelse) är till sitt innersta väsen av en universell och repeterbar natur. Syftet
med Scientology-kyrkans mission är att ge varje person som har känt en inre nödvändighet
att uppnå andlig identitet en möjlighet att färdas på den väg som gjordes tillgänglig av L. Ron
Hubbard.
Vilka är de huvudsakliga kännetecknen hos Scientology-rörelsens karismatiske ledare som
utgör grunden på vilken man betraktar honom som en religiös ledare?
För det första, grundaren av rörelsen har upptäckt andliga egenskaper, andlig kunskap som
berör varje person.
För det andra, med hjälp av denna kunskap, har grundaren utvecklat en väg till personlig
räddning.
För det tredje, kunskapen given till ledaren var komplett och alla tillägg är omöjliga: alla
tillägg bara förvränger kunskapen och förvandlar den till skadlig kunskap. Från detta utgår
nödvändigheten av särskild övervakning för att säkerställa att grundarens instruktioner följs.
För det fjärde, den omedelbara närheten jämte personlig erfarenhet och grundarens personlig
het, som finns närvarande i texter och videoinspelningar, omvandlar anhängarens inre värld,
omvandlar anhängarens identitet, vilket resulterar i ett stabilt förverkligande av ens eget jag
som en andlig och odödlig källa.
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För det femte, grundaren av rörelsen kan inte ersättas med någon annan person. Det är varför
även en mycket hög andlig prestation av en medlem i Scientology-kyrkan, inte kan leda till ett
anspråk på status som grundare för att anta en ny version av doktrin; härav, ingen kan göra
anspråk på att överta grundarens auktoritet och makt.
För det sjätte, på basis av det andliga budskap som författades av grundaren, finns det
en etablerad religiös förordning där medlemmens plats i hierarkin beror uteslutande på
hans/hennes andliga prestation och beständigheten i andlig utövning i förordningen.
För det sjunde, tjänsten inom Scientology-kyrkan är byggd på grundarens texter samt vittnesmål
från de medlemmar vars liv har fått hjälp från kyrkan och från grundarens arbeten.
Således kommer grundaren av rörelsen, den karismatiska ledaren, som en befriare till
anhängarna; den karismatiska ledaren erbjuder fullständig individuell och andlig självinsikt.
Med andra ord, ledaren, grundaren av Scientology, är grundaren av den religiösa doktrinen
och den religiösa rörelsen.

I.II. Scientology: Den religiösa doktrinen och den heliga kunskapen
Flera grundläggande Scientology-teman föranleder oss att betrakta Scientology-doktrinen
som religiös. Först av allt, andlig och evig innersta natur är det begrepp med vilket en person
skall identifiera sig själv.
Nästa tema är historia eller en enskild händelse (en katastrof) som fick människan att glömma
sin sanna natur, eller rättare sagt, temat om slaveri av det sanna eviga jaget, antingen av naturen
eller genom avsiktliga onda krafter, vilka är klassiska för en religiös doktrin.
Materia, energi, rum och tid skapas genom det kraftfulla och eviga jaget som har förlorat
medvetenheten om sin allmakt och som faller under kontrollen av sina egna skapelser.
Vissa vittnesbörder antyder att glömskan av jaget är resultatet av aktiviteten och kreativiteten
hos det eviga jaget. Andra vittnesbörder (mer dunkla) beskriver det som ett resultat av personlig
ond vilja vilken orsakade en katastrof i en betydande del av det befolkade universumet.
I vilket fall som helst, det må vara frånvaro av ond vilja eller närvaro av en ond skapare, så
ser vi det klassiska temat för religiös ontologi, med temat om fall och glömska av ens tidigare
andliga förmåga såväl som glömska om själva katastrofen.
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Kunskap om ens eget oändliga förflutna, om händelser som inträffade för en individ under
hans otaliga tidigare existenser, är inte enbart kunskap. Det är helig kunskap som återger
personen en förståelse av hans verkliga plats i kosmos och tillåter honom att under processen
försöka förstå sina tidigare katastrofer – ner till den huvudsakliga katastrofen av kosmisk
betydelse – för att återuppliva den sanna kunskapen om sig själv. Således är kunskapen som
uppnåtts i Scientology genom långsiktiga studier och medvetenhet om ens egen historia,
befriande kunskap som ger frälsning.
Helig kunskap förändrar och omvandlar den person som tar emot kunskapen. Uppnåendet av
ens verkliga identitet kommer efter tillintetgörandet av engram, vilka utgör barriärerna i form
av falsk kunskap om en själv, dvs. falsk identitet. Tillintetgörandet av interna hinder placerade
i vägen för förståelsen av ens eget sanna eviga jag uppnås med hjälp av en auditör, en som
lyssnar (från latinets audire, att lyssna) och som samtidigt är pastor och bevarare av vägen till
helig kunskap. Tekniken för frågor och svar i auditering påminner en om procedurerna för
anskaffande av helig kunskap, karaktäristisk för seder och bruk, vilka vidhåller att en lärjunge
(eller en sanningssökare) bara kan föras upp till tröskeln av sann medvetenhet. Medvetenhet i
sig och förståelse av tingens sanna natur är någonting som sökaren måste finna på egen hand.
(Liknande tekniker av förståelse av ens sanna jag kan påträffas i de ”andliga övningarna” av
Ignatius av Loyola, i orientaliska andliga skolor, zenbuddism – koans – och i de hasidiska
berättelserna.)
De paralleller som visats ovan, utan att minska det unika i Scientologys andliga bidrag till
världens skattkammare av andlig upplevelse, hjälper oss att först av allt förvissa oss om
Scientologys religiösa stiftelse, och för det andra, om Scientologys andliga potential, inte som
enbart en religiös rörelse utan som en religiös orden. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom
företeelsen av orden är möjlig som ett resultat av, att man antingen löser organisatoriska frågor
eller frågor av en religiös och undervisande natur. Den religiösa orden som ett sätt att lösa
rent organisatoriska problem – såsom historien om religiösa rörelser visar – är kortlivad, då
däremot ordnar formade runt en välutvecklad andlig undervisningsteknologi visar sig vara
varaktiga. Som ett exempel kan man använda jesuitorden, skapad runt ”utövandet av andliga
övningar” av orderns grundare, Ignatius av Loyola. Ordens förmåga att lösa många praktiska
problem är konsekvensen av den andliga, religiösa utövningen. Grunden för jesuitordens
stabilitet är det korrekta fasthållandet vid teknologin för ”andliga utövningar”. På liknande
sätt utgörs Scientology-kyrkans innersta kärna av stabilitet, tack vare den speciella andliga
teknologin om att finna det sanna jaget, vilket är det centrala i den religiösa lärosatsen och den
heliga kunskapen. Därför är problemet med att bevara helig kunskap en viktig beståndsdel
inom Scientology-kyrkan.
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II. Problemet med

bevarandet av helig kunskap

II.I. Esoterisk kunskap och Scientology-teknologi
Esoterisk kunskap i religiösa system är möjlig i två former. Den första formen förutsätter
speciella metoder och urkund om sekretess, kodifiering. Det förmodas att röjandet av dold
kunskap, dess tillgänglighet till alla som så önskar, förvandlar dold kunskap till vanvördig
eller sekulär kunskap vilken förlorar sin heliga styrka och förmåga att omvandla.
Den andra formen av esoterisk kunskap förutsätter principen om öppenhet och tillgänglighet.
Den unika strukturen hos kunskap är emellertid sådan, att om eleven inte behärskar de föregående
stadierna kan han inte förstå nästa nivå. Med andra ord uppstår esoterisk kunskap från en
situation där det är nödvändigt att först komma igenom alla nivåerna i en detaljerad kedja av
personlig prestation. Varje steg innehåller i sig själv miniatyrversioner av alla de andra. Således
utvecklas esoterisk kunskap inte från en önskan att kodifiera och dölja kunskap, utan från den
enkla omständigheten att den som besitter den högsta nivån av kunskap inte kan, även om
han så vill, förmedla denna kunskap till en person som ännu inte har blivit godkänd på alla de
erforderliga stadierna av interna förvandlingar och förändringar i medvetandet. Det enda som
ägaren till den högsta kunskapen kan göra är att få eleven igenom alla de nödvändiga stadierna.
Scientologys esoteriska kunskap är av den senare typen. När vi ser markeringen ”konfidentiell”
på vissa steg av Scientology-kunskapen, betyder det att detta har att göra med kunskap som
endast kan förmedlas till en person som har godkänts på alla de föregående nivåerna.
Scientology är i grund och botten ett öppet religiöst system. Varje person som har känt den
inneboende nödvändigheten av att acceptera Scientologys väg och andliga budskap kan räkna med
uppmärksamhet och stöd. Och arbetet med sanningssökare kommer att genomföras som svaret
på hans egna sökanden efter andlig identitet. Det är emellertid nödvändigt att komma ihåg att i
centrum av Scientologys andlighet ligger först och främst ens egen personliga upplevelse av insikt
om en andlig identitet, ett nytt andligt oändligt jag. Därför är ”storyn”, ”berättelsen” angående den här
upplevelsen möjlig endast i mycket liten utsträckning, inte för att de andliga instruktörerna döljer
denna upplevelse, utan för att kärnan av denna upplevelse är sådan att den inte kan verbaliseras
eller vidarebefordras. Förvisso finns det i Scientology en genre av ”vittnesmål” angående ens
personliga väg och förvandlingen som upplevs av en individ när han når, till exempel, en högre
nivå av medvetenhet i det eviga jaget. Det är emellertid exakt vad det kallas – ett ”vittnesmål” (en
mycket viktig och nödvändig genre), och inte den heliga kunskapen. När ni läser och lyssnar på
dessa vittnesmål, inser ni med särskild tydlighet att vittnet försöker mycket ihärdigt att beskriva
sin erfarenhet, att dela med sig av sin kunskap, men är inte i stånd att göra det.
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Härav kravet på noggrant bevarande och exakt återgivning av Scientologys teknologi
samt kravet man konstant får höra om att inte gå vidare till nästa steg i undervisningen
förrän det föregående materialet har bemästrats in i minsta detalj. Angående detta ges stor
uppmärksamhet åt proceduren att klargöra betydelsen av individuella ord. Denna nivå av
uppmärksamhet på procedurerna, att klargöra betydelsen av ord, sätter också Scientology i
relation till de stora religiösa traditionerna och gör det möjligt för Scientology-kunskap att
bli betraktad som helig kunskap.
Det kan anses att proceduren att klargöra betydelsen av ord och erhålla helig kunskap utgör
del av det huvudsakliga målet för Scientology: att frambringa klarhet i och att acceptera och
förstå den sanna andliga naturen hos det oändliga jaget.

II.II. Procedurer för initiering in i kunskap som en
teknologi för uppnående av de högsta nivåerna av medvetenhet.
Nivåer av självidentifiering: Från preclear till den högsta nivån av
andligt varande
Kravet för konstant klarhet av medvetenhet och självmedvetenhet (skaka av sig drömmen
om daglig rutin), och formell förnuftsmässighet, vilket är organiserat på ett sådant sätt att
utan att fullborda och uppnå en klar förståelse av de lägre stadierna kan man inte gå vidare
till de högre stadierna av medvetenhet angående sitt sanna jag, resulterar för det första i en
hierarkisk struktur av kunskap och för det andra i procedurer om initiering in i kunskap.
I odlandet av religiös undervisning där en förändring av medvetenhet och självmedvetenhet
förväntas hos den studerande, men där överföringen av denna nya självmedvetenhet är omöjlig,
blir initieringsproceduren absolut nödvändig i odlandet av religiös undervisning. Från detta
härrör sig ännu ett viktigt grunddrag i Scientology som en helig kultur: L. Ron Hubbards
texter – kyrkans scientologiska skrifter – är medlen för omvandling av den studerandes
medvetenhet och självmedvetenhet. Det är denna speciella aspekt som karaktäriserar
det axiomatiska inslaget i L. Ron Hubbards texter. Dessa är klassiska korta texter, vilka är
avsedda för långvarig reflexion, under vilken det inträffar en förändring av förståelse i den
studerandes inre jag – det vill säga, att genom upprepade försök att förstå skrifterna (L. Ron
Hubbards texter) få en djupare förståelse av sig själv och sitt sanna jag. Scientology erbjuder
möjligheten till grupp-, twin-, och ensam-(solo)utövning av begrundande. Denna utövning
sätter också Scientology i samband med andra religiösa, närmare bestämt, ordnade strukturer
där upplevelsen av reflexion över heliga texter inte är en upplevelse av att erhålla ny information,
utan en upplevelse av att förändra sig själv (för anhängaren), eller en upplevelse av att ha renat
sig själv (för instruktören), vilket bör återställa klarhet i medvetenhet och självmedvetenhet
efter hårt arbete.
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När vi således säger att kunskap och självmedvetenhet inte kan överföras, talar vi om
nödvändigheten av en procedur som hjälper den studerande att uppnå denna kunskap (den
att upptäcka sig själv). Det betyder att ett formellt utvecklat system av övergångar från en
nivå av helig kunskap till en annan är nödvändigt.
Med hjälp av läraren (eller på egen hand i vissa stadier), går den studerande genom alla stadier
från preclear (en person som genom Scientology-processing eller andlig vägledning, tar reda
på mer om sig själv och livet) upp till den högsta nivån, Opererande thetan.
När man tar med i beräkningen de ovanstående grunddragen av esoterisk kunskap inneboende
i Scientology (i synnerhet, hierarki, stränghet och omöjligheten att hoppa över ett stadium)
då har Scientology utvecklat ett ganska imponerande system av en andlig väg som även är en
indikator på en stabil och lovande andlig kultur.

II.III. ”Bron till total frihet” som ett centrum och
en grund för det Scientology-teologiska systemet
En religiös rörelse, även när den uppnår stadiet av en organiserad kyrka, besitter inte alltid
ett omfattande system av lärosatser. Förekomsten av ett system av lärosatser är en indikator
på mognad hos en religiös rörelse och följaktligen formas den under en ganska lång tid.
Icke desto mindre utformade Scientology, eftersom den redan observerats i historien om
religiösa rörelser, ganska snabbt en trosbekännelse och ett system av andlig utbildning.
Anledningen till detta snabba uppnående av andlig och organisatorisk mognad ligger i det
välutvecklade, formaliserade och detaljerade system av nivåer av andlig omvandling och
andlig identitet. Detta system kan på långt håll jämföras med system för andlig upplysning
och rening, som var det centrala bekymret för många ordnar, vilka luttrade och räddade
vissa hävdvunna kyrkor.
Teologiska system kan indelas i två typer: katapatisk och apopatisk.
Katapatisk är ett system som förutsätter möjligheten (eller förmågan) att uttrycka de högsta
religiösa upplevelserna i ord. Apopatisk anser att den högsta kunskapen och de högsta
värdena skall vara outsägbara. Därför skapar det katapatiska systemet detaljerade och utförliga
beskrivningar om en gudalik varelse och en gudomlig struktur av den synliga och osynliga
världen. Det apopatiska systemet ger inte några beskrivningar om det Högsta väsendet, därför
att det är omöjligt ur det här systemets synpunkt. Emellertid erbjuder apopatisk teologi ett
system om att höja sig till den högsta kunskapen vilken uppnås vid förverkligandet av de
formella instruktionerna från läraren.
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Scientology inkluderar visserligen båda slagen av teologiska system, men den apopatiska
teologin dominerar. Scientology kännetecknas därför inte så mycket av beskrivningen av nya
tillstånd hos jaget som av beskrivningen av strategin för att nå högre tillstånd.
Bron till total frihet är en metafor för vägen till andlig omvandling. Denna väg finns
hos majoriteten av religiösa kulturer och teologiska system. Det är emellertid i första hand
ordnar, som i centrum för det teologiska systemet, banar vägen till andlig rening betraktad
som en formell sekvens av stadier av självmedvetenhet organiserade som en hierarki.
Strängt taget är detta hierarkiska system – Bron till total frihet – det budskap med vilket
Scientology-kyrkan riktar sig till världen och anhängarna.
Inuti detta budskap finns grundläggande teman som bildar Brons struktur. Alla de huvud
sakliga teologiska begreppen (om det absoluta, människans status, begreppet frälsning),
prästernas mission och Scientology-kyrkans organisatoriska struktur följer Brons struktur,
vilken uppfattas som en väg till personlig omvandling och personlig förståelse av ens
allmänna roll.

III. Strukturen hos

det andliga budskapet i Scientology

Strukturen hos den andliga budskapet utvecklas utifrån en sammanfattning av teman.
Budskapet är personligen riktat till varje individ och vid varje formellt markerad etapp av
vägen – Bron – temana i meddelandet finner ett nytt djup och en ny fullständighet.
Utövandet hos medlemmar i religiösa ordnar förutsätter intensifierad kontemplation över
individuella temans särskilda meddelanden. En del kristna ordnar utövar en intensifierad
meditation över viktiga händelser från Jesu Kristi liv. Syftet med meditation på olika teman och
episoder av Kristi lidandes historia är inre omvandling och rening hos den som mediterar och
lägger sig själv i Kristi händer. En parallell personlig utövning existerar inom vissa Sufiordnar.
Det är möjligt att ge liknande exempel från många religiösa kulturer. En vanlig förutsättning
som gör en väg av inre rening och förvandling möjlig är en speciell temastruktur i det andliga
budskapet.
Vi skall skilja ut två aktuella enheter som är utmärkande för Scientologys andliga budskap.
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III.I. Människans fall, medvetenhet om fallet (katastrofen) –
Självomvandling: En hjältes personliga resa
Människans fall betraktas som en universell katastrof som fick personen att glömma sitt sanna
kraftfulla och oändliga jag. Det oändligt starka och kraftfulla jaget som hade skapat rum och
tid sjönk in i beroende av sina egna skapelser. Det centrala temat som på olika sätt varierar i
Scientologys andliga budskap är: ”Skaparen som har förslavats av sina egna skapelser och har
förlorat sin frihet.” Medvetenhet om denna förlust är samtidigt det första steget till frigörelse.
Härifrån kommer behovet av medvetenhet om alla katastrofer, upplevda under miljontals år
av tillvaron. Kravet att förstå miljontals år av ens personliga tillvaro är typiskt.
Det andra grunddraget i temat för fall-medvetenhet-frigörelse är dess heroiska framtoning i
Scientology-budskapet. Det heroiska temat innebär att sökandet efter det nya kraftfulla och
eviga jaget först och främst är ett resultat av personliga ansträngningar hos den som följer
vägen – korsar Bron. Från första början och fundamentalt är människan i grunden god – det här
är en av grundsatserna i Scientology-kyrkans trosbekännelse. Det bör betonas för jämförelsens
skull att denna klart uttalade ståndpunkt är direkt motsatt det kristna budskapet som insisterar på
skada och syndfullhet i människans natur från begynnelsen, och på omöjligheten till korrigering
genom mänskliga ansträngningar. (Vi återkallar formeln: Eftersom det är omöjligt för leoparden
att förändra sina fläckar, och det är omöjligt för ett böjt träd att bli rakt, då är det omöjligt att,
genom några personliga ansträngningar bli av med arvsynd och pervers natur.) Att betrakta
människan som en hjälte – tron på att människan i grunden är god och kan med hjälp av sina
egna ansträngningar och mänsklig hjälp från lärare och speciella utövningar återvända till sitt
ursprungliga tillstånd av makt – ansågs, i kristendom, alltid vara hedendom. Utan att gå in i en
detaljerad diskussion om skillnaderna mellan det kristna budskapet och det hos Scientology, bör
emellertid uppmärksamhet ges åt denna specifika motsättning såsom en av källorna till svårigheter
med spridning av Scientologys budskap i kulturer där kristendom redan är förhärskande.
För vår analys är emellertid jämförelsen viktig för att betona följande: fallet, medvetenheten
om fallet och frigörelsen betraktas som en personlig resa av hjälten som korsar Bron till
fullständig personlig frigörelse. Lång utövning som leder till medvetenheten av lång varaktighet
av personlig tillvaro (och återkallande av sitt jag) under miljontals år och hjältens personliga
väg (resa) strider mot den personliga resa och personliga självmedvetenhet som erbjuds i det
kristna budskapet. Temana i Scientologys budskap förverkligas under den religiösa tjänsten
som också har en temastruktur.
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III.II. Bekännelse, förståelse av jaget, räddning:
Vägen till religiösa tjänster
För Scientology, liksom för varje stark religiös kultur och liksom för alla religiösa ordnar,
är betraktelsen en viktig del av den religiösa tjänsten. I Scientology hittar vi emellertid inte
den omvändelseiver som är kännetecknande för många hävdvunna religioner. Tvärtom är
Scientology en av de få religioner som tillåter anhängare att utöva ännu en religion. Scientology
är emellertid en komplett religion och dess medlemmar utövar Scientology med uteslutande av
någon annan trosuppfattning. Några behåller medlemskap i en annan religion huvudsakligen
av familje-, sociala eller kulturella skäl. Detta är anledningen till att bikt – vittnesmål om
ens personliga upplevelse – är karaktäristisk vid en Scientology-tjänst när den riktar sig till
den yttre världen, tillsammans med konstant betoning på de rationella aspekterna av den
personliga erfarenheten.
Förnuftsmässigheten i bekännelsen vittnar om en teknik om självuppfattning som har
utvecklats i detalj och, ännu viktigare, som utövas: Att förstå sig själv som en individ som har
personlig erfarenhet om sitt öde, som någonting som fortsätter under miljontals år; och att
förstå sig själv som ett evigt och allsmäktigt jag.
Bekännelse och förståelse av ens jag får till stånd räddning. Räddning uppfattas som en stabil
medvetenhet om ens sanna natur och avlägsnande av alla interna andliga barriärer (engram)
som blockerar den sanna medvetenheten om det allsmäktiga och eviga jaget, dvs. räddning
är att bli medveten och finna ens andliga identitet.
Strukturen hos det andliga budskapet i varje religiös kultur hjälper till att korrigera sann
förståelse endast i samband med förståelsen av det absoluta. Detta leder oss till frågan om att
återuppliva begreppet om det absoluta som är kännetecknande för Scientology.

IV. Att

förstå det absoluta: Strukturer av ny existens,
högsta existens
Att förstå det absoluta är det centrala för många teologiska system. Att diskutera detta ämne,
inte bara tvingas lita på det skrivna ordet utan också på talade vittnesbörd.
Genom att undersöka några av dragen i Scientologys begrepp om det absoluta, jämför vi dem
med de fasta föreställningar av det absoluta, som tar form i andra teologiska system.
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IV.I. Personlig eller opersonlig existens
Den högre existensen, eller det absoluta, är opersonligt till sin natur, ett tillstånd av existensen
hos både den personliga andliga varelsen samt hos dessa skapelser som uppkommer som ett
resultat av de kreativa spel som spelas av det allsmäktiga och eviga jaget.

IV.II. Oavbrutet eller avbrutet beteende mellan
fysiska universum (mest) och andlig varelse
Även om det här problemet inte tas upp i sin allmänna form och som sådan inte är av intresse
för andlig utövning, bör det med stor sannolikhet erkännas att relationerna mellan skapare
och den skapade världen (sammansatt av materia, energi, rum och tid, som utgör akronymet
mest) avbryts; dvs. mellan dem existerar det inte en gradvis kontinuerlig övergång. När det
gäller det absoluta (i den mån denna abstrakta fråga ur den praktiska synvinkeln är av intresse)
betraktas det som en inneboende egenskap, som kan uppnås av den andliga varelsen och
som är resultatet som väntar en person som går den personliga vägen på Bron till total frihet.

IV.III. Problemet med uppenbarelse i Scientology
Uppenbarelse uppnås fullständigt i Scientology av personligheten, livet och texterna av L. Ron
Hubbard. Kyrkomedlemmarnas uppgift är därför att studera och tillämpa L. Ron Hubbards
budskap. Här finns grunden för ständigt återkommande hänvisningar till uttalanden och
texter av L. Ron Hubbard. Funktionen och uppgiften hos L. Ron Hubbards texter i predikan,
i tjänsten och i den dagliga utövningen bland pastorer och besökare av kyrkan, utgör rollen
av uppenbarelse.

IV.IV. Verbal och icke-verbal förståelse av det absoluta
För Scientology är icke-verbal förståelse av det absoluta typiskt, för den apopatiska teologin.
Den apopatiska förståelsen av det absoluta står i förbindelse med den formella praktiska
karaktären hos Scientologys andliga tradition, som framlägger hur man uppnår den snarare än
att beskriva den. Resan till högre tillstånd av medvetande – som i sin form är stram – är unik
för apopatisk teologi. Typiskt för den apopatiska teologin är antagandet av den grundläggande
omöjligheten att i ord beskriva högre tillstånd av medvetande. Dessutom är det troligt att
ord endast förvränger upplevelsen av det absoluta. Scientology är ett klassiskt exempel på ett
apopatiskt religiöst system.
Michael A. Sivertsev, fil.dr
Moskva
Juli 1995
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