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Lonnie D. Kliever, fil.dr
Professor i religionsvetenskap
Southern Methodist University
Dallas, Texas, USA
26 september 1994

Scientology
Ett religionsutövande
samfund
I.
P ro fe ss io nell bakg ru nd
Jag mottog en Bachelor of Arts magna cum laude i psykologi vid Hardin-Simmons
University år 1955. Jag avslutade som Master of Divinity cum laude vid Union Theological
Seminary i New York år 1959. Jag mottog en filosofie doktorsgrad i religion och filosofi
vid Duke University år 1963.
Jag har tidigare haft heltidsförordnanden vid filosofiska fakulteten vid University of Texas
i El Paso från 1962–65 och upphöjd till rangen av docent vid institutionen för religion vid
Trinity University of San Antonio från 1965–69, vid avdelningen för religiösa studier vid
University of Windsor i Ontario i Kanada, från 1969–75 stigande till rangen av professor.
Sedan 1973 har jag hållit en befattning som professor i religionsvetenskap vid Southern
Methodist University, tjänstgjort som ordförande i departementet för religionsvetenskap
från 1975–86 och från 1993 till nutid.
Jag är sedan länge medlem med god status i American Association of University Professors,
(Förbundet för amerikanska universitetsprofessorer), American Academy of Religion
(amerikanska religionsakademin), Society for the Scientific Study of Religion (Samfundet
för det vetenskapliga studiet av religion), American Theological Society (amerikanska
teologiska samfundet), Canadian Society for the Study of Religion (kanadensiska sam
fundet för studiet av religion), Canadian Theological Society (kanadensiska teologiska
samfundet), Council on the Study of Religion (Rådet för studiet av religion), och jag har

SWE Scn a Worshipping Community.indd 1

11/2/2017 10:15:30 AM

Sidan 2

drivit nationella kontor, varit ordförande för professionella kommittéer eller tjänstgjort i ledningen
för redaktionsstyrelser i de flesta av dessa professionella samfund.
Jag är religions- och kulturfilosof med särskild kompetens i religionerna i modern tid. I den
rollen sysslar jag främst med de föränderliga formerna av religiös tro och utövning inom både
ledande och nyare religiösa rörelser när dessa äldre och nyare religioner möter utmaningar
och förändringar i det moderna livet. Jag undervisar regelbundet i en mängd olika kurser på
grundnivå och avancerad nivå i jämförande, filosofiska och sociala vetenskapliga studien i religion
vid Southern Methodist University. Jag bedriver också ett ständigt program om vetenskaplig
forskning och publicering i mitt specialområde, efter att ha publicerat fem böcker om modernt
religiöst tänkande med titlarna Radical Christianity [Radikal kristendom], (1968), H. Richard
Niebuhr (1977), The Shattered Spectrum [Det krossade spektrumet], (1981), The Terrible Meek:
Essays on Religion and Revolution [Den fruktansvärda undergivenheten: Essäer om religion och
revolution], (1987), och Dax’s Case: Essays in Medical Ethics and Human Meaning [Dax fall: Essäer
i medicinsk etik och mänsklig betydelse], (1989) samt ett antal artiklar i ledande vetenskapliga
tidskrifter, som The Harvard Theological Review Journal of Religion, The Journal of the American
Academy of Religion, Studies in religion, Religion in Life, The Religious Studies Review, och The
Journal for the Scientific Study of Religion.
Som specialist på moderna religioner, har jag genomfört ett omfattande akademiskt studium av
Scientology-kyrkan. Jag har läst de flesta viktiga teoretiska texter, som skrevs och publicerades
av L. Ron Hubbard, granskat många av de tekniska och administrativa bulletiner som förberetts av
L. Ron Hubbard och av Kyrkans administrativa och kyrkliga chefer, och undersökt representativa
exempel på utbildningshandböcker som används av lärare och elever i olika kurser som erbjuds av
Kyrkan. Jag har också läst ett antal journalistiska och vetenskapliga studier om Scientology-kyrkan.
Dessutom har jag talat med utövande scientologer, och besökt Scientology-kyrkan på 46:e gatan
och Celebrity Centre på 82:a gatan i New York City, samt Flag Service Organization i Clearwater,
Florida, och Celebrity Centre i Dallas.

II.
Uppd rag
Jag har blivit ombedd att ge mitt sakkunniga utlåtande om två allmänna frågor: (1) Är Scientology en
”religion” i alla avseenden av det ordet? och (2) Är Scientology-kyrkor ”platser för religionsutövning”
i alla avseenden av den frasen? Jag förstår att denna frågeställning uppstår i samband med
administrativa förfaranden för att avgöra om Scientology-kyrkor kvalificerar för undantag av
fastighetsskatt som ”platser för religionsutövning”. Jag tar mig inte an dessa frågor från någon
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juridisk expertis eller perspektiv utan i min egenskap som filosofie doktor i religion och kultur,
med särskild kunskap om religionerna i modern tidsålder, inklusive Scientology.
Förekommande hela diskussionen som följer, är jag övertygad, baserat på min professionella utbildning
och forskning att Scientology är en religiös organisation i alla avseenden av termen för den uppfyller
definitivt vetenskapens definition på religiös tradition, eftersom den söker nå mål som varje religiöst
sökande, och eftersom den uppvisar de aspekter som kännetecknar alla religiösa samfund. Jag är
också övertygad om att Scientology är ett religionsutövande samfund i ordets alla betydelser eftersom
dess strävan att utöva sin religion är både absolut och transcendent, dess former av utövande är både
andliga och utbildande och dess tillfällen av utövning är både privata och offentliga.

III.
A nalys av Sc iento lo g y
s o m e n r elig iös o rg anisat io n
I I I . I . S cientolo g y uppfyller definitionen f ö r
vilken relig iö s tradition som helst
Många forskare inom området religionsvetenskap definierar religion i rent funktionella termer.
De två kanske mest allmänt accepterade vetenskapliga definitionerna av religion i denna anda är
filosofen Paul Tillichs beskrivning av religion som ”tillståndet att ha en förståelse av en ursprunglig
förbindelse” och historikern Frederick J. Strengs beteckning av religion som ”ett hjälpmedel
för slutgiltig transformation”. För sådana betraktelsesätt, kan vilken som helst förbindelse som
karakteriserar alla andra förbindelser som preliminära eller vilken som helst kraft som förvandlar
en person till sitt innersta väsen, betraktas som grundläggande religiös i innebörd och syfte. Dessa
funktionella betraktelsesätt av den akademiska definitionen av religion är ganska lika den juridiska
definitionen av religion som anges i Seeger v. United States, 380 U.S. 163 (1965), som föreskriver att
”religiös träning och tro inkluderar och utvidgas till dessa uppriktiga och meningsfulla övertygelser
som upptar en plats i livet parallellt kompletterat av den ortodoxa tron på ett Högsta väsende”.
Medan jag uppskattar den vetenskapliga användbarheten och juridiska lämpligheten med sådana
funktionella betraktelsesätt av religion, är mina syften som forskare bättre betjänta av en något
snävare definition av religion. Liknande tillvägagångssättet hos många andra forskare inom området
religionsvetenskap, definierar jag religion formellt som varje system av trossatser och utövningar
som gör anspråk på att samordna individer och samfund med det översinnliga fundamentet för deras
existens. Alla delar i denna definition är viktiga eftersom de pekar på viktiga och oumbärliga aspekter
av varje organiserad religiös tradition. Varje religion är ett system av trossatser och tillämpningar.
En religion tillhandahåller både ett sätt att förstå och ägna sig åt världen i alla dess mysterium
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och betydelser. Alla religioner upprätthåller och stödjer individer och samfund. En religion sätter
individen i kontakt med ett samfund av likatänkande och personer som agerar på liknande sätt.
Viktigast av allt, alla religioner har sina rötter i ett översinnligt fundament. Med ”översinnligt
fundament” hänvisar jag till den distinktion som religioner typiskt drar mellan den vanliga
världen och det extraordinära väsen eller den kraft som förenar och fullbordar den vanliga världen.
Religioner talar ofta om detta översinnliga fundament som det heliga, gudomliga eller oändliga
medan man tilldelar det namn som Gud, Allah eller Brahman. Men oavsett hur det namnges och
förklaras, så hävdar alla religioner någon form av yttersta realitet som besvarar liv och död-frågor
i människans existens. Utmärkande för alla religioner är en relation till denna yttersta realitet.
Utan tvekan, Scientology uppfyller både de funktionella och rättsliga definitionerna av religion
som ”ett tillstånd av slutgiltig delaktighet” eller som ”en möjlighet till slutgiltig omvandling”. Men
lika säkert, Scientology uppfyller den snävare vetenskapliga definitionen av religion som jag har
föreslagit. Scientology uppvisar ett trossystem och tillämpningar som gör anspråk på att samordna
både individer och samfund med det översinnliga fundamentet av hela tillvaron. Mer exakt,
Scientology uppfyller det sine qua non-testet för varje religion, eftersom den hävdar existensen
av ett översinnligt fundament i människans tillvaro och förstår detta översinnliga fundament på
ett fullständigt andligt sätt.
Scientologer ser mänskligt liv som inriktat på överlevnad på åtta dynamiker, eller syften. De
framställer dessa åtta interaktiva dynamiker som koncentriska cirklar, där den första dynamiken
av individuell existens i tur och ordning omges och understöds av mer omfattande dynamiker
av gemensam och andlig existens. Således, existens över varje dynamik deltar i och pekar mot
livets ultimata andliga ursprung och öde. Den första dynamiken är drivkraften att överleva
genom individuell existens; den andra dynamiken i riktning mot överlevnad genom familjeliv;
den tredje dynamiken genom grupper; den fjärde dynamiken i riktning mot överlevnad genom
det mänskliga släktet; den femte dynamiken i riktning mot överlevnad genom alla livsformer;
den sjätte dynamiken i riktning mot överlevnad genom det fysiska universumet; den sjunde
dynamiken i riktning mot överlevnad genom det andliga universumet och den åttonde dynamiken
i riktning mot överlevnad genom ett Högsta väsende eller som oändlighet. Medan de första sex
dynamikerna främst sysslar med andligt välbefinnande i vardagens värld, knyter de sjunde och
åttonde dynamikerna samman de här vardagliga nivåerna med andliga dimensioner av realitet
som radikalt övergår den vardagliga fysiska och sociala världen.
Scientologys sjunde dynamik bejakar en andlig dimension i tillvaron som radikalt övergår den
fysiska kroppen och den materiella världen. I sig, har denna syn på människan som andlig
varelse affiniteter med hinduismens oförgängliga Atman och den kristna lärans odödliga själ.
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För Scientology är den riktiga personen inte kroppen, än mindre de saker som används för att
smycka och utvidga kroppsligt liv. Den verkliga personen är en till sin natur god andlig varelse
som använder den fysiska kroppen och den materiella världen. Scientologer kallar denna andliga
varelse ”thetanen”. Idealiskt, när den är till fullo opererande, har thetanen obegränsad kapacitet
till kunskap och kraft. Men, thetanen kan inte helt och fullt och fritt verka ”som orsak” på detta
sätt förrän den har befriats från de mentala blockeringar och deras skadliga fysiska och psykiska
biverkningar som har samlats under århundraden över många tidigare livstider av förkroppsligad
existens. Dessa mentala blockeringar, som kallas engram av scientologer, måste utplånas innan
thetanen kan återfå sin skaparkraft och visdom. Den här processen för att utplåna engram, som
kallas clearing i Scientology, har upptäckts och fulländats av L. Ron Hubbard i den andligt helande
teknologin i Dianetics och den tillämpade religiösa filosofin i Scientology.
Scientologys åttonde dynamik bejakar ett andligt sammanhang i livet som radikalt övergår det
erfarenhetsbaserade jaget och det fysiska universum. Scientologer hävdar ogärna komplett teknisk
kontroll och filosofisk förståelse av denna högsta nivå av andlighet. Men en sådan ovillighet har
en långtida och hedrad plats i världens religioner. De forntida judiska skriftlärde vågade inte ens
skriva namnet på Gud av vördnad inför hans ”shekhinah glory”. Den medeltida kristna teologen
talade bara om Gud såsom ”vägen av förnekande” som ett erkännande av Guds översinnliga
annanhet. De forntida kinesiska visa männen insisterade på att ”Tao som kan uppfattas är inte
den verkliga Tao”. Den medeltida indiska mystikern riktade sig till det Högsta väsendet som
”Han inför vilka alla ord ryggar tillbaka”. Scientology upprepar samma traditionella religiösa
blygsamhet när den klart och tydligt bekräftar men inte helt förklarar att individer i slutändan
överlever ”genom ett Högsta väsende” eller ”som oändlighet”.
I I I . I I . S cientolo g y eftersträvar m å len
f ö r vilket relig iö st s ö kande som helst
Varje religion är ett sökande efter frälsning. Faktum är att behovet av en religion från första
början växer ur en insikt om att saker och ting inte är rätt i människans värld. Varje mänsklig
varelse lever under en dödsdom som hotar att föra allt till omintetgörelse. Kulturella ideal och
sociala institutioner kan öka individens varande och värde, men inte på bred front och evigt.
Målsättningarna som mänskliga varelser tar sig an misslyckas alla. De imperier som mänskliga
varelser bygger misslyckas alla. Men varje religion ger löften om en väg genom eller runt oredan
och förstörelsen som tycks hemsöka allt mänskligt liv. Världens religioner skiljer sig sinsemellan
över huruvida denna ”väg” är ett individuellt eller ett kollektivt åtagande, en mänsklig eller en
gudomlig prestation, en jordisk eller en himmelsk belöning. Men varje religion lovar frälsning
från döden och över döden för alla som lär sig livets andliga lärdomar och lär sig bemästra livets
andliga discipliner.
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Frälsning är inte begränsad till en slutlig seger över döden i någon annan värld eller framtida
liv. Religioner erbjuder frälsning från den mentala förvirring, kroppsliga smärta och moraliska
kaos som stör mänskligt liv i denna värld och det här livet. Symboliskt för religioner är att man
lovar förmågan och tillhandahåller verktygen för att klara av alla livets marginella situationer.
Religioner erbjuder styrka och en tröst för personer som kommer till gränserna för sin egen
analytiska kapacitet, fysiska uthållighet och moralisk insikt. Kort sagt, religioner är skapade för
att bära ”toppbelastningarna” av mänsklig förvirring, lidande och fördärv.
Som andra religioner, lovar Scientology inte bara en lösning till dödlighet utan tillhandahåller
även en väg att övervinna mänsklig förvirring, lidande och fördärv. En standarddefinition av
Scientology, som dyker upp i försättsbladen i de flesta av dess publikationer, riktar sig direkt
till dessa tre yttersta hot mot välbefinnande: ”Scientology är en tillämpad religiös filosofi och
teknologi för att lösa problem med anden, liv och tanke.” För scientologer, är dessa problem som
anfäktar mänskligheten i grund och botten av andlig snarare än bara fysisk eller mental karaktär.
Det finns en underliggande svag punkt hos anden eller, mer korrekt, hos thetanen, som försvagar
kroppen och förmörkar sinnet. Men Scientology utlovar ett sätt att frigöra thetanen från de
undermedvetna minnen av de katastrofer den har genomlidit i tidigare livstider och de svagheter
den har dragit på sig under den här livstiden som fördunklar dess medvetande och lamslår dess
förmågor. Sålunda, Scientology strävar efter det personliga målet att cleara det mänskliga sinnet,
kroppen och anden från alla aberrationer.
Som andra religioner, är Scientology ett sökande efter frälsning som omfattar livet i en kommande
”värld” samt livet här i denna värld. Scientologys sökande efter frälsning centreras i processen av
andlig vägledning som kallas auditering – en process som har likheter med västerländsk bikt och
österländska meditativa tekniker. Auditering både renar och centrerar det inre livet hos thetanen.
De första stadierna av auditering behandlar främst tillvarons andliga dynamiker med individen,
familjen, socialt och historiskt liv och är avsedda att åstadkomma friska och lyckliga människor.
De efterföljande stegen i auditering fördjupar individens andliga medvetenhet och förmåga, för
att till slut befria thetanen från allt beroende av den fysiska kroppen och det materiella universum.
Kort sagt, Scientology framhåller löftet om lycka i det här livet och odödlighet för alla dem som
passerar dess ”Bron till total frihet”.
Till sist, scientologer begränsar inte löftena om andligt välbefinnande som kan uppnås genom
clearing till den enstaka individen. Det yttersta syftet med den andliga auditeringstekniken
är att ”cleara planeten”, och därigenom skapa ett andligt tillstånd av allmänt utbredd godhet
och evig fred. I auditering, Scientology påstår sig ha den ”andliga teknologin” för att ta bort de
bakomliggande andliga orsakerna till all fientlighet och fördomar, ojämlikhet och orättvisor, alla
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krig och exploatering. Endast när planeten på detta sätt clearats kommer människor att uppnå
en ”civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig”.
I I I . I I I . S cientolo g y uppvisar dimensionerna
f ö r vilket relig iö st samfund som helst
Som den föregående diskussionen visar, är religion inte bara en privat angelägenhet. Religion
är ett socialt och historiskt fenomen, trots det faktum att religioner uppkommit ur och är
hemmastadda i människans hjärta. Individuell religiös upplevelse växer ur ett religiöst samfund
som bevarar och kommunicerar den religionen från en person till en annan och från en
generation till nästa. Som sådant, är varje religiöst samfund organiserat kring fyra distinkta
och inbördes relaterade dimensioner. Speglande det faktum att en religiös tradition har både
teoretiska och praktiska såväl som individuella och sociala aspekter, så är religiösa samfund
uppbyggda som ett system av religiösa övertygelser, religiösa utövningar, religiösa institutioner
och religiösa ledare.
Som alla andra religioner, bejakar Scientology en särpräglad mängd av religiösa övertygelser.
Enskilda scientologer tillgodogör sig dessa övertygelser genom omfattande individuella studier och
gruppstudier av de filosofiska, tekniska, etiska och trosbaserade skrifterna av L. Ron Hubbard. Dessa
skrifter tillhandahåller verkligen den auktoritativa källan för Scientologys religiösa övertygelser.
Således fungerar L. Ron Hubbards skrifter som religiösa skrifter, bär samma auktoritativa kraft
för Scientology som Bibeln gör för kristna, de fem moseböckerna för judar, Koranen för muslimer,
boken om mormoner för Jesu Kristi kyrka av de sista dagars heliga, eller Science and Health with
Keys to the Scriptures för Christian Science-kyrkan. Som sådan, anses L. Ron Hubbard vara
grundaren av Scientology på ett liknande sätt som Mohammed hålls som grundaren av islam
eller Joseph Smith anses vara grundaren av mormonkyrkan.
Som andra religioner upprätthåller Scientology en distinkt samling religiösa ceremonier.
Scientologer firar ceremonier för äktenskap, dop och begravning enligt Scientology-kyrkans
ceremonier. Men hjärtat av Scientologys religiösa liv är tillämpningen av andlig auditering och
utbildning. Auditering och utbildning utgör de två sidorna av Scientologys Bron till total frihet.
Scientology-auditering, vilken bär vissa likheter med kristen bikt och buddistisk meditation, är
inte bara en annan version av psykologisk rådgivning eller psykoanalytisk behandling. Auditering
är den andliga disciplin varigenom thetaner ”clearas” från deras ”engram” – blir befriade från de
andliga fällor som förmörkar sinnet och försvagar kroppen. Den här processen av clearing sker
i sekventiella steg. Varje stadium av auditering uppnår allt högre nivåer av andlig medvetenhet
och förmåga. I själva verket, när tillräckligt många individer har clearats, har hela planeten en
chans att också clearas. I enlighet med dessa individuella såväl som kollektiva målsättningarna

SWE Scn a Worshipping Community.indd 7

11/2/2017 10:15:30 AM

Sidan 8

med auditering, är scientologer också engagerade i den heliga missionen att sprida budskapet om
Scientology och att sörja för auditering till andra. Såsom sådana andra missionerande religioner
som buddism, kristendom och islam, strävar Scientology efter att sprida budskapet och möjligheten
för hela världen att uppnå frälsning och till slut över hela universum. Scientology-utbildning
är absolut nödvändig för att uppfylla denna världsomspännande mission, förutom att vara
oumbärlig för de anslutnas egen andliga upplysning. Utbildning involverar intensiva studier,
ledda av kursledare, av skrifterna, föreläsningarna och filmerna av L. Ron Hubbard. Likt auditering,
görs kurser i sekventiella steg som är utformade för att fördjupa andlig upplysning och utveckla
auditeringsteknik. Till sist, bara en auditerad och utbildad scientolog förfogar över den andliga
teknologin för att vägleda andra över Bron till total frihet.
Som alla andra religioner, har Scientology utvecklat specialiserade sociala strukturer av organisation
och ledarskap för att tjäna dess medlemmar och sprida dess budskap. Scientology är ett frivilligt
religiöst samfund som är formellt organiserat kring högst särskiljande religiösa aktiviteter under
strikt hierarkisk kontroll. Scientologys religiösa tjänster tillhandahålls genom fem olika sorters
religiösa center, beroende på vilken nivå av auditering och utbildning som erbjuds vid ett givet
centrum. De högre nivåerna av organisationer tillhandahåller alla tjänster som erbjuds av lägre
kyrkor och missioner. Scientology-missioner levererar alla ”vägarna till Bron” såväl som auditering på
de lägre ”gradnivåerna” till tillståndet Clear. Scientology-kyrkor, som också kallas orger (förkortning
för ”organisationer”) och ligger i större städer, erbjuder alla ”vägarna till Bron” samt utbildning
upp till ”Klass V-graduandauditör” och auditering till tillståndet ”Clear”. Saint Hill-orger och
Avancerade orger, vilka är belägna i England, Los Angeles, Köpenhamn och Sydney, specialiserar
sig på auditörsutbildning och mellanliggande ”OT”(Opererande thetan)-nivåerna upp till ”OT V”.
Scientologys Flag Service Org i Clearwater, Florida, levererar tjänster till de högsta nivåerna av
utbildning och auditering till och med ”OT VII”. Till sist, bara Flag Ship Service Organization
tillhandahåller den högsta auditeringsnivån, ”OT VIII”.
Scientology-kyrkans hierarkiska struktur baseras på religiös grund och tjänar religiösa ändamål.
Kyrkans juridiska struktur utformades för att stå i linje med och komplettera den kyrkliga
strukturen. De flesta av de enskilda organisationerna är separata juridiska enheter och verkar under
ledning och bemyndigande av Church of Scientology International, moderkyrkan för religionen
med uppdrag att säkerställa dissemineringen och spridningen av trosläran. Religious Technology
Center är det organ som ansvarar för att upprätthålla ”renheten” av Scientologys tillämpade
religiösa filosofi och teknologi för andligt helande. När det gäller dess juridiska struktur, återspeglar
Scientology-kyrkan de dominerande sociala institutionerna i dess samtida samhälle, på samma
sätt som den romersk-katolska kyrkan speglas av den medeltida kulturens feodala aristokratier
och protestantiska religioner avspeglar vår moderna kultur av kapitalistiska demokratier.
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Men den speciella organisationsformen som en given religion tar, kan klart och tydligt skiljas
från de distinkta religiösa syften som den står för.
Ledarskap i Scientology-kyrkan är baserat på den omfattande religiösa visionen och auktoriteten
av L. Ron Hubbard. Till skillnad från sådana forntida religiösa grundare som Buddha och Jesus,
är L. Ron Hubbard inte föremål för en religiös tillbedjan bland scientologer, även om han ges stor
religiös beundran och tillgivenhet. Snarare, den tillämpade religiösa filosofin och teknologin för
andligt helande som han upptäckte och utvecklade är för sig själva hävdvunna med helgd. Icke
desto mindre, ser scientologer L. Ron Hubbard som en enastående person i mänsklig och kosmisk
historia eftersom han har hittat en väg genom död och alla de där ”bitarna av död” som berövar
livet dess naturliga hälsa och lycka och dess övernaturliga medvetenhet och förmåga. Faktum
är att scientologer anser att deras grundare, som vid sin död befriades från begränsningarna av
sin kropp och jorden, fortsätter på sin erövring av livet ”längre fram vid andra änden av Bron”.
Scientology har inte utvecklat ett komplett utbud av religiösa specialister funna i äldre religiösa
traditioner. Det finns inget utrymme för ”helare” eller ”helgon” och inget behov av ”profeter”
eller ”reformivrare” enligt Scientologys tro och utövningar. Men de generiska rollerna ”präst” och
”lärare” har fast etablerats, även om scientologer kallar dessa religiösa tjänstemän för pastorer och
för personal vid Scientology-kyrkan. Scientology-pastorer är i vederbörlig ordning prästvigda av
Kyrkan vid fullbordandet av en föreskriven kurs och internship och, som prästvigda pastorer, är
de särskilt bemyndigade att leda söndagssamlingar, bröllop, dop och begravningar samt erbjuda
passande andlig auditering och utbildning. Scientology-personal utbildas för olika specialiserade
undervisnings- och chefsroller på olika nivåer och grenar inom kyrkans organisationer. Några
av Scientologys pastorer och medarbetare tillhör också en speciell religiös orden benämnd
Sjöorganisationen, vars medlemmar kontrakterar sig för att stå till tjänst en miljard år och vilka
arbetar tillsammans för att fortsatt få Scientologys kyrkor och missioner att flytta individer
uppför Bron och därmed främja kyrkans mål att cleara denna planet och till slut universum.
Till sist, Scientology sprider också dess religiösa övertygelser och utövningar genom en högst
engagerad och utbildad grupp lekmän, som också kan ge andlig auditering och tillämpliga nivåer
till Scientologys allmänhet.
I I I . I V. Slutsats
Baserat på min professionella utbildning och vetenskapliga forskning som sammanfattas ovan, är
jag övertygad om att Scientology är en religion i ordets alla bemärkelser. I sanning, Scientologys
andliga discipliner och institutionella utföringsformer är karakteristiska, som anstår en ny
religion som strävar efter att kombinera andligheten hos österländska religioner och historisk
existens hos västerländska religioner i en ”all-konfessionell” rörelse som respekterar andra
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religiösa traditioner medan den övergår dem. Icke desto mindre, Scientology uppfyller definitivt
den vetenskapliga definitionen på vilken som helst religiös tradition, fullföljer klart och tydligt
målen för varje religiöst sökande, och helt klart uppvisar dimensionerna som kännetecknar alla
religiösa samfund.

IV.
E n a na lys av Sc iento lo g y so m et t
r e l i gi o n su tövand e samfu nd
Religionsutövande är en oskiljaktig del av varje religion, även om tillämpningen av religionsutövandet
skiljer sig från en religion till en annan. Det olösliga bandet mellan religion och religionsutövande
är uppenbart i den på sunt förnuft baserade förståelsen av religionsutövande som tillbedjande
engagemang och hängivenhet. Sådana utmärkande attityder och handlingar är klart och tydligt
underförstådda i religion och definieras funktionellt som ”ett tillstånd av slutgiltig förbindelse”
eller som ”en väg till slutgiltig transformering”. Religionsutövning riktas mot innerliga intressen.
Religionsutövande attityder och handlingar är ännu mer uppenbara i religion definierad
väsentligen som ”samordning med det översinnliga fundamentet för personlig och social existens”.
Religionsutövning riktas mot övermänskliga krafter. I vilken som helst definitionsmässig inställning
till religion, börjar och slutar alla religioner med religionsutövning.
Omfånget av attityder och handlingar som omfattas av begreppet religionsutövning utvidgas till att
omfatta hela den aktiva sidan av religion. I dess vidaste omfattning, inkluderar religionsutövning alla
riter, ritualer, ceremonier, vanor, sedvänjor, eller tjänster som inträffar inom ett heligt sammanhang
och för ett heligt syfte. Sett i detta perspektiv, kan religionsutövning spänna över hela registret från
allmänt firande till privat kontemplation, från högtidliga festivaler till vanemässiga rutiner. Men
termen ”religionsutövning” är vanligen reserverad för det avsiktliga bruket av ihållande religiösa
övertygelser, värderingar och tankar genom ett disciplinerat tillvägagångssätt. Som sådan, kan
religionsutövning involvera hela personen i fixerade mönster av gudomlig tjänst enligt definitionen
i en viss religiös tradition. Naturligtvis skiljer sig religiösa traditioner sinsemellan när det gäller
föremål, former, och tillfällen för religionsutövning, beroende på den karakteristiska förståelsen
av den gudomliga och mänskliga realiteten.
I V. I . M å lsättnin g en med relig ionsut övnin g i S cientolo g y
I religionernas långa historia, har målsättningen för religionsutövning inkluderat allt från
övernaturliga varelser till naturliga landmärken, från osynliga krafter till heroiska individer,
från abstrakta principer till konkreta symboler. Men, som historikern Arnold Toynbee har visat,
denna skenbara mångfald bland mänsklighetens religionsutövningar kan reduceras till tre mål
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eller målsättningar – naturen, mänskligheten, och en fullkomlig realitet som varken är naturen
eller mänskligheten, men som finns i dem och samtidigt bortom deras fattningsförmåga.
De flesta religionshistoriker är överens om att de tidigaste formerna av religion var djupt rotade
i dyrkan av naturfenomen eller av kyrkliga församlingar. Mångguderiet i den antika världen
var firandet av krafter och möjligheter hos naturomgivningen eller i människans värld. Dessa
former av religionsutövning har sannerligen inte försvunnit från jordens yta. Men de stora
”världsreligionerna” är alla fokuserade på dyrkan av en Absolut Verklighet som övergår både
natur och historia.
Denna Absoluta Verklighet uppfattas mycket olika mellan olika religioner. I stort sett har de
västerländska religionerna som judendomen, kristendomen och islam förstått denna Absoluta
Verklighet i personliga termer. Dessa traditioner dyrkar en personlig verklighet som kan vara
känd och tjänas på ett relationsmässigt sätt. Utövningen hos dessa teistiska religioner inriktar
sig slutligen på gemenskap med detta personliga väsen. I kontrast till detta, i breda ordalag, de
österländska religionerna hinduism, buddism och taoism föreställer sig denna Absoluta Verklighet
i opersonliga termer. Dessa traditioner dyrkar en förenande realitet som kan förstås och upplevas
på ett inre sätt. Utövandet av dessa monistiska religioner strävar i slutändan efter en förening med
detta opersonliga väsen.
Scientology hör klart hemma bland de religioner vars religionsutövning riktas mot en
fullkomlig realitet som övergår den naturliga ordningen och mänskliga tillvaron medan den
understödjer och förverkligar båda. Som nämnts ovan, det yttersta målet för det religiösa livet
i Scientology är överlevnad ”genom ett Högsta väsende” eller ”som oändlighet”. Som vi skall se,
är auditering och utbildning de primära formerna av religionsutövning i Scientology-kyrkan.
Dessa religionsaktiviteter rustar och hjälper scientologen att överleva och blomstra på alla åtta
dynamikerna. Dessa andliga aktiviteter producerar friska och lyckliga individer, familjer och
grupper. Men i slutändan gör religionsutövandet det möjligt för enskilda scientologer att upptäcka
sig själva som andliga varelser i ett andligt universum som radikalt övergår den fysiska kroppen
och den materiella världen.
Som sådan, har Scientologys förståelse av Absolut Verklighet mer gemensamt med de mystiska
traditionerna hos österländska religioner än deras teistiska motsvarigheter i väst. Även om
Scientology-kyrkan resolut bejakar existensen av Gud, har den ingen dogm angående Guds
natur. Scientologer är fria att symbolisera Gud i vare sig personlig eller opersonlig form så länge
de bejakar realiteten av Gud. Till största delen, tänker de dock på Gud mindre som en personlig
varelse som kräver personligt engagemang och lydnad än som en andlig kraft som inbjuder till
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individuell utforskning och upptäckter. Gud kan hittas inom snarare än utanför, genom individuell
upplevelse snarare än dogmatiska läror.
I V. I I . F ormerna f ö r relig ionsut övande i S cientolo g y
Formerna för religionsutövande skiljer sig från en religion till en annan, beroende på en viss religions
distinkta förståelse av gudomliga och mänskliga realiteter. Men vissa breda generaliseringar
kan göras mellan de olika formerna av religionsutövande i västerländska och österländska
religiösa traditioner. Till skillnad från västerländska religiösa traditioner där disciplinerna för
religionsutövande är fokuserade på böner och lovprisande i riktning mot en personlig gud,
är disciplinerna för religionsutövande i österländska religioner centrerade på meditation och
identifiering med ett opersonligt absolut. De förstnämnda religionerna lovprisar ett förhållande
mellan individen och det Högsta väsendet, de senare fastställer sambandet mellan det sanna jaget
och yttersta verklighet.
Medan Scientology är en utpräglad religion med sina egna utpräglade former av religionsutövning,
har dessa former mer gemensamt med de andliga disciplinerna hos österländska religioner än den
andliga hängivenheten hos västerländska religioner. Som hos dess österländska motsvarigheter,
är religionsutövning i Scientology-kyrkan en mycket disciplinerad och djupt förfinad process av
personlig prövning och utveckling. Dessa andliga övningar för att öka individuell medvetenhet
och förmåga är tydligt uppdelade i de två kategorierna av auditering och utbildning, de två sidorna
av Scientologys Bron till total frihet.
Scientology-auditering, vilken bär vissa likheter med kristen bikt och buddistisk meditation, är
en form av andlig vägledning som gör det möjligt för en person att upptäcka hans eller hennes
identitet som en andlig varelse som har potentialen av oändlig överlevnad. Auditering sträcker
sig från mycket enkla till mer ingående religiösa erfarenheter efterhand som man går högre och
högre upp för Bron. Scientologer anser att de högsta nivåerna av andlig medvetenhet och förmåga
endast kan uppnås genom att gå framåt genom graderade nivåer av auditering. De lägre nivåerna
av auditering leder till det andliga tillståndet ”Clear”, i vilket en person befrias till att leva ett
själsligt sunt och produktivt liv, medan de högre nivåerna av auditering kända som ”Opererande
thetan”-nivåer bistår thetanens förmåga att direkt påverka liv, materia, energi, rum och tid.
Scientology-utbildning, som liknar studiet av skrifter och religiös vägledning inom judendomen
och kristendomen såväl som i hinduismen och buddismen, förstärker friheten som uppnås
genom andlig auditering genom kunskap uppnådd i religiös utbildning. Den stora omfattningen
av Scientology-utbildning är uppdelad i ett antal olika kurser, alltifrån lägre kurser som lär ut
grundläggande principer till kurser på högre nivåer som täcker hela det filosofiska och tekniska
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materialet i Dianetics och Scientology. Ur denna synvinkel, ger utbildning precis lika mycket
andlig insikt som auditering gör. I själva verket, trosläran för Scientologer består därför av lika
delar auditering och lika delar utbildning i Scientologys principer och teknologi. En person kan
inte uppnå fullständig andlig medvetenhet och självbestämmande utan att färdas uppför båda
sidor av Bron till total frihet.
Medan de primära formerna av religionsutövning i alla religioner är riktade mot heliga föremål
och uttrycker andliga upplevelser, finns det andra ritualer som rutinmässigt utförs i sammanhanget
och andemeningen av religionsutövning. Grundvalen bland dessa andra tillämpningar är den
religiösa seden i samband med hädanfärd som markerar de storslagna ögonblicken av övergång och
transformation i enskilda och kollektiva liv. Alla religioner har sina högtidlighållanden av den troendes
livscykel och av traditionens heliga historia och Scientology är inget undantag. Scientology-kyrkorna
celebrerar regelbundet de religiösa sederna namngivning, vigsel och begravning enligt Scientologys
ceremonier samt firar helgdagarna i sin tros religiösa historia och vanliga liv.
I V. I I I . T illfällena f ö r relig ionsut övnin g i S cientolo g y
I religioners historia, kan religionsutövning förekomma antingen privat eller vid offentliga
tillställningar. Religionsutövning är inte begränsad till de formella ceremonierna och kollektiva
festligheterna hos ett samlat religiöst samfund. Privat religionsutövning återfinns ofta i hemmet
där det är beroende av bestämda tider (såsom måltider eller när man stiger upp och när man drar
sig tillbaka). Den kristnes dagliga andakt, judarnas rituella tacksägelsebön, muslimernas dagliga
böner, hinduernas ceremoniella mässande och buddistens sittande meditation är alla autentiska
uttryck för religionsutövning, även om den äger rum i avskildhet i någons hem eller till och med i
avskildheten i ens sinne. Men religionsutövning är också en offentlig tillställning, oavsett om det
utförs i korus med andra eller bara i sällskap med andra. Gemensam religionsutövning är normen
för offentlig utövning i de västerländska teistiska religionerna. Människornas ord presenteras till
Gud i formella böner och lovord, och Guds ord tillkännages i gengäld till människorna i skrifter
och kommentarer. Förloppet för offentlig religionsutövning är något annorlunda i de österländska
monistiska religionerna. Naturligtvis, det finns många omsorgsfulla ceremonier och festivaler
som firas kollektivt. Men individuella utövare samlas typiskt i offentliga helgedomar, där varje
utövare mässar och utför de enligt ritualen föreskrivna uttalandena och gesterna som en handling
av personligt engagemang. Oavsett mönster av offentlig religionsutövning, är högtidlighållandet
av utövningen beroende av experter av hög klass som är läromästare på sätten den utförs på och
betydelsen av religionsutövning.
I likhet med andra religioner, kan religionsutövning i Scientology-kyrkan inträffa på privata såväl som
offentliga tillställningar. Auditering kan ske i vilken som helst lugn, störningsfri miljö, såsom hemma.
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Men under dessa omständigheter övervakas den av en välutbildad fallövervakare genom användning
av en skriftlig redogörelse av auditeringssessionerna. Den stora majoriteten av auditering äger rum i
Kyrkans lokaler där det finns speciellt utrustade rum för detta ändamål och där hjälp av fallövervakare
och andra är lätt tillgängliga för att hjälpa till med schemaläggningen och administrationen av dessa
religiösa tjänster. Med det begränsade undantaget för brevkurser som görs i hemmet och som är
avsedda att guida en genom de grundläggande böckerna i Dianetics och Scientology, genomförs
all formell utbildning i Kyrkans lokaler under utbildade kursledare. Auditering på en del av de
övre nivåerna, ”OT”-nivåerna, utförs som ”soloauditering”. I detta fall följer en scientolog exakta
instruktioner, han eller hon auditerar ensam som både auditören och personen som tar emot
auditeringen. Emellertid, soloauditering görs endast under egidet av en Avancerad organisation
eller Flag Service Organization där den skriftliga dokumentationen av auditeringssessionerna
rutinmässigt granskas av fallövervakare för att säkerställa att de följer relevanta skrifter och att de
förväntade andliga förbättringarna uppnås. Även om både auditering och utbildning tenderar att
vara individuella snarare än gruppdiscipliner för religionsutövning i Scientology, är detta inget mer
ovanligt än en buddist som utövar meditation i ett buddistcenter under ledning av en andlig mästare
eller den rabbinska studeranden som studerar Torah vid en yeshiva under en talmudisk lärare.
I varje beräkning av tillfällena av religionsutövning – oavsett om utövningen är privat eller offentlig,
isolerad eller i grupp – spelar samlingsplatsen för utövningen en omistlig roll i varje religion. Sådana
samlingsplatser för religionsutövning går under olika namn och uppvisar olika byggnadsstilar.
Kyrkor, synagogor, moskéer, tempel, ashrams (meditationscenter), helgedomar har sina egna
karakteristiska utseenden och atmosfärer. Men deras religiösa syften och funktioner är ganska
lika. Dessa ”samlingsplatser för religionsutövning” tillhandahåller en helgad omgivning där ”den
gudomliga ritualen” som passar för en viss religion regelbundet genomförs. Som vilken annan
religion har Scientology-kyrkorna sin egen distinkta atmosfär. Men de är samlingsplatser både
för privat och offentlig religionsutövning.
I V. I V. Slutsats
Baserat på min professionella utbildning och vetenskapliga forskning sammanfattad ovan, är
jag övertygad om att Scientology är ett religionsutövande samfund. Som anstår en ny religion,
är Scientology-kyrkans former av religionsutövning distinkta i enlighet med dess distinkta
förståelse av gudomliga och mänskliga realiteter. Men, i likhet med andra religiösa traditioner,
är Scientologys religionsutövning avsedd att fördjupa andligt medvetande och utveckla de andliga
förmågorna hos individen, familjen, samhället och slutligen världen.
Lonnie D. Kliever
26 september 1962
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