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Scientologi
og islam
Et analogt
studium
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
Formand, Ahlul-Bait Center
Japan

Introduktion
Ordet Scientologi kommer fra det latinske scio, som betyder
”at vide i den bredeste betydning af ordet” og det græske ord
logos, som betyder ”studiet af ”. Bogstaveligt betyder dette at
vide, hvordan man ved. Scientologi er meget omhyggelig med
at vide, og det har som et formål at vide i en meget sandfærdig
mening.
For islam er ”viden det højeste mål”. Islamisk profeti respekterer
viden. I en af hadith’erne, en kollektiv samling af traditioner der
drejer sig om Muhammed og hans følgere, bliver det sagt: ”Jeg er
Byen af Viden, og Ali er dens port.” En anden hadith siger: ”Gå til
Kina efter viden!” På det tidspunkt var Kina et så afsidesliggende
sted, at man ville have anset det for verdens ende, men dog var
det dertil, man blev beordret til at drage hen i sin søgen efter
viden. For islam er søgen efter viden et meget højt ideal.
På denne måde har islam den største respekt for viden. En person,
der har viden, kaldes i islam for Ulama. Ulama stammer fra
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ilm, der betyder viden. Man kan se, at Scientologi og islam synes at sigte i samme retning, og
derfor kunne de have fælles aspekter.
Herværende forfatter har været på pilgrimsrejse til Mekka to gange og er anerkendt som
en leder i den islamiske verden. Desuden har forfatteren også for nylig studeret Scientologi
religionen og rejste til dens hovedkvarter for hele verden, som bliver omtalt som Mekka i
dens egne udtryk, og han er blevet overrasket over nogle af lighederne.
Ifølge videoen En introduktion til Scientologi (som er et optaget interview fra 1966 med L. Ron
Hubbard, grundlæggeren af Scientologi), rejste Hubbard i Asien i en stor del af sine teenageår.
Der funderede han over elendigheden i Asien, undrede sig over, hvorfor den eksisterede. Fra
begyndelsen af var han interesseret i menneskets oprindelse, og det skulle blive hans livs
arbejde, der kulminerede i Scientologis fødsel.
Hubbard så først, at selvom mennesket havde forskellige kulturer, racer og så videre, så må der
være en fællesnævner, og hvis den kunne findes, så kunne mennesket blive ophøjet. Hubbard
fandt den fællesnævner, og den var – Overlev!
Hvorfor var opdagelsen af overlevelse så vigtig? Hvis du slår ordet overleve op i en ordbog, så er
det defineret som ”at blive ved med at leve, blive holdt i live, selv efter at andre personer eller
ting er døde og borte”. Men det er ikke nok til fuldt ud at forklare udtrykket. Det, Hubbard
fandt, var menneskets fællesnævner, og dette skulle blive et af de fundamentale principper i
Scientologi.
I samme videointerview besvarede Hubbard spørgsmålet om et næste liv ved at sige, at
mennesket kan overleve selv efter døden, og derfor er der et næste liv. Så udtrykket overlevelse
vedrører ikke kun dette liv, men snarere evigheden.
I ”Dianetik og Scientologi: Teknisk ordbog”, bliver overlevelse forklaret som: ”1. En tilstand
som er påvirkelig af ikke-overlevelse. Hvis man ’overlever’, indrømmer man samtidig, at man
kan holde op med at overleve. Ellers ville man aldrig kæmpe for at overleve. 2. Overlevelse kan
defineres som en impuls til at bestå gennem tid, i rum, som materie og energi. 3. Overlevelse
er forstået som livets grundlæggende enkelte fremdrift gennem tid og rum, energi og materie.
Overlevelse er inddelt i otte dynamikker (eller tilskyndelser til at overleve).”
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Hvordan forholder dette sig til islam? ”Det, mennesket er skabt til og lever for” er forklaret
i et arabisk ord, qiyama. Koranen er ikke nødvendigvis oversat korrekt fra arabisk, og dette
ord er ikke blevet oversat korrekt til engelsk.
Qiyama (navneord) er udledt fra qom eller qama. Dette qom eller qama har mange forskellige
betydninger såsom: stige op, stå op, ser tilbage, angreb, leve med ære, stige op fra døden, modgå,
stige, afvige, position, holde hvil, begynde, indføre, støtte og tage ansvar. På denne baggrund,
kunne betydningen som en samlet helhed af qiyama i Koranen og overlevelse i Scientologi
meget vel udtrykke det samme.
Ingen af disse to filosofier ville have nogen indsigelse over for den kendsgerning, at mennesket
forsøger at overleve, og at mennesket gør sit bedste for at overleve i universet omkring ham.
I . Isla m, der dækker alle religioner;
Sc i e n to lo g i som religionen for religioner
Islam blev grundlagt af Mohammed (Fred være med ham og hans efterkommere). I Koranen,
som muslimer absolut tror på som Guds ord, kan man blive overrasket over at finde det skrevet,
at den sandhed, der har eksisteret gennem dette univers før skabelsen af denne verden, også
bliver kaldt islam. Alle Guds budbringere og profeter siden Adam har undervist i ”islam”.
Ifølge den mundtlige tradition inden for den islamiske profeti siges antallet af budbringere
fra Gud at være 313, mens antallet af profeter siges at være 124.000.
Det blev afsløret, at disse budbringere og profeter af Gud blev sendt til alle samfund, stammer
og folkeslag, og at de udbreder den samme sandhed i hvert af deres egne sprog. I kapitel 2,
paragraf 136 i Koranen, står der: ”Hør! Vi tror på Gud og de ting, der er åbenbaret for os. Vi
tror også på ting, der er blevet åbenbaret for Abraham, Ismael, Isak, Jacob og stammerne, såvel
som de ting der blev givet til Moses og Jesus og ting givet fra Gud til alle profeter. Vi skaber
aldrig forskelsbehandling mellem nogen af dem, og vi er muslimer.” Her er det arabiske ord
faraq, som er oversat som aldrig skabe diskrimination. Ordet betyder også adskilt, isolere,
gennemskære og klar. Derfor er denne betydning fra Koranen ikke kun aldrig at diskriminere
mod andre religioner, men også aldrig at isolere eller gennemskære dem. Det betyder ikke blot
en tolerance af jøder, kristne, hinduer, buddhister og shintoister, men det betyder at anse dem
alle med harmonisk respekt. Det er, hvad islams verden indlærer. Så hvis en muslim derfor
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skulle tale om islam, ville han naturligvis også medtage kristendom, buddhisme, hinduisme,
shintoisme og andre religioner i omfanget af sin forståelse. Dette er den oprindelige islam,
afsløret gennem profetien til Mohammed (PBUH).
Til sammenligning er Scientologi religionen for religioner, som Hubbard forklarede. Dette
er skitseret i Introduktion til Scientologi videoen, hvor intervieweren spørger Hubbard, om
et medlem fra den romerskkatolske kirke eller den anglikanske kirke kan blive medlem af
Scientologi. Hubbard svarede, at de kunne og forklarede videre, at Scientologi var en religion.
I noget, der også kunne være en stor lighed med islamisk tradition, sagde Hubbard i et foredrag
den 3. juni 1955 med titlen Menneskets Håb:
”Jeg vil gerne … ære de store religiøse ledere fra fortiden – ikke i moderne tider,
men fra fortiden – eftersom disse mennesker videregav tilstrækkelig tradition
til os, så vi kunne blive klar over den kendsgerning, at Mennesket havde en
åndelig side. Disse store åndelige ledere er blevet hængt, spottet, misfortolket,
dårligt citeret og er slet ikke blevet forstået, men ikke desto mindre er det
gennem deres hænder, at en fakkel er blevet rakt op gennem århundrederne,
så det var muligt for os at føre det til en kulmination med en større evne for
Mennesket og noget håb for dets fremtid. …”
Et af de mennesker, der førte den videre, var en mand ved navn Moses. Den
blev så igen ført videre af en mand ved navn Kristus. Han gav den videre, og selv
de arabiske nationer fik gavn af dette gennem deres egen profet Muhammed.
I hæftet, Vejen til lykke, skrev Hubbard:
”Tolerance er et godt fundament at bygge forholdet mellem mennesker på.
Når man kigger på, hvad religiøs intolerance har medført af blodbade og
lidelser op gennem hele menneskets historie og helt ind i vor tid, kan man se,
at intolerance i høj grad modvirker overlevelse.
Religiøs tolerance betyder ikke, at man ikke kan give udtryk for sin egen
overbevisning. Det betyder, at forsøg på at undergrave eller angribe en andens
religiøse tro og overbevisning altid har været den direkte vej ud i vanskeligheder.”
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I Scientologi Kirkens trosbekendelse skrev Hubbard:
”Vi i denne kirke tror
At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.
At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres
udøvelse. …
At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres
egne organisationer, kirker og regeringer.”
Man kan se, at L. Ron Hubbards værker er påfaldende lig islam i denne henseende.
II . Is lam s betydning
Islam dækker alle religioner, og en åbenbaring i Koranen erklærer, at alle budbringere fra Gud
og profeter underviste i islams lære. Så hvad er da islam?
Ordet islam betyder at adlyde Gud absolut eller at overdrage Gud alt. Det kan også forklares
som ordet fred. Hvis man går tilbage til den arabiske oprindelse til ordet islam, vil man opdage,
at det kommer fra navneordet islam, som er afledt fra det arabiske udsagnsord salima, der
betyder: fri, undslippe, sikker og sund, ingen fejl og klart bevist. Med andre ord kunne islam
skrives som at betyde vejen til frihed, vejen til frigørelse, som undslipper fra alle lidelser og
vejen til sikkerhed og sundhed.
I buddhismen selv betyder buddhisme at gå ind i tilstanden Boddhi Sattva og opnå tilstanden
åndelig opvågning og at følge det absolut. Shintoismen har det lignende udtryk Kamunagara.
Dette er alle forskellige navne for tilstanden åndelig befrielse af mennesket.
Lignende ord findes i Scientologi, som er angivet som de aldrig tidligere opnåede åndelige
niveauer af clear og OT. (OT betyder opererende thetan. Thetan er Scientologi udtrykket for
åndelig entitet eller åndeligt væsen).
Hubbard efterlod to breve til ledere inden for buddhismen, hvor han bekendtgjorde, at
Scientologi kunne gøre resultatet af tilstanden bodhi mulig for alle inden for to eller tre
år og foreslog, at lederne i buddhismen sendte to unge mænd fra hver sekt til uddannelse i
Scientologis skrifter og bragte denne lære tilbage til deres sekter.
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Islam betyder vejen til at blive fri og vejen til frigørelse. For at opnå de åndelige tilstande clear
og OT i Scientologi skal man studere og anvende det, man lærer inden for det, der kaldes
Broen til Fuldkommen Frihed. Denne Bro er faktisk et skema, der skitserer vejen for studier og
anvendelser af dem, som man skal rejse for at opnå denne frihed. I betydningen søgen efter
åndelig frihed har islam og Scientologi meget til fælles.
III. Me n n esk e t s sammensætning set fra et
sta n dp un k t i f i los ofierne i Scientologi og de
islamiske filo sofier
Både islamisk filosofi og Scientologi filosofi er enige i, at mennesket er sammensat af ånden,
sjælen og kroppen.
Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai forklarede den islamiske position bedst som
følger:
De, der i et vist omfang er bekendt med de islamiske videnskaber, ved, at inden for
den Hellige Bogs undervisning og profetens traditioner er der mange referencer
til ånd og korpus, eller sjælen og kroppen. Selvom det er relativt let at forestille
sig kroppen og det, der er legemligt, eller det, der kan erkendes gennem sanserne,
er det vanskeligt og kompliceret at forestille sig ånd og sjæl.
Folk med tilbøjelighed til intellektuelle diskussioner, såsom teologer og filosoffer
såvel shiitiske som sunni, har givet forskellige synspunkter omkring realiteten af
ånden (ruh). Og dog er det, der til en vis grad er sikkert, at islam betragter ånden
og kroppen som værende to realiteter modsat hinanden. Kroppen mister livets
egenskaber ved døden og går gradvist i opløsning, men sådan er det ikke med
ånden. Det er snarere sådan, at livet i sin oprindelse og principielt tilhører ånden.
Når ånden forbinder sig til kroppen, uddrager kroppen også sit liv fra den, og når
ånden adskiller sig fra kroppen og klipper båndet til kroppen – den hændelse der
kaldes døden – ophører kroppen med at fungere, mens ånden bliver ved med at leve.
Hubbard beskriver menneskets bestanddele i bogen Scientologi: Tankens grundbegreber som
følger:
”Det individuelle menneske kan opdeles i tre bestanddele.
Den første af disse er ånden, som i Scientologi kaldes THETANEN.
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Den anden af disse dele er SINDET.
Den tredje af disse dele er KROPPEN.”
Han fortsætter:
”Menneskets tre bestanddele – thetan, sind og krop – er hver for sig forskellige
studieemner, men de påvirker hinanden mærkbart og vedvarende. Af disse
tre er thetanen den overordnede. Fordi uden thetanen ville kroppen hverken
rumme sind eller liv. Men uden krop eller sind er der stadig aktivitet og liv i
thetanen.
Thetanen er personen. Du er DIG i en krop.”
Fra et Scientologi synspunkt lever thetanen videre efter døden, da thetanen er udødelig. Dette
kan også ses at være meget i overensstemmelse med den islamiske tro om ånden.
Et understudium af Scientologi er Dianetik. Det blev først introduceret som et studium
af sindet, men som udviklingen af dette studium skred frem, blev det senere yderligere
gendefineret som et studium af ”hvad sjælen gør ved kroppen”. Scientologi blev på samme vis
yderligere gendefineret som ”studiet og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer
og andet liv”.
Lighederne bliver yderligere understreget gennem denne erklæring fra Hubbard: ”Som
undersøgelserne er skredet frem, er det imidlertid blevet mere og mere klart, at thetanen
besidder den overordnede livsaktivitet, og hvor der ingen ånd er, er der heller ikke mere liv.”
Således kan man se, at det, der kaldes ånden, sjælen og kroppen såvel som liv og død, har
megen enighed med hinanden inden for filosofierne i såvel islam som Scientologi.
I V. Ahlul- Bait udfor skede forholdet
me lle m islam og Scientologi
For at forstå, at islam og Scientologi passer sammen og er i enighed, er det en fordel at
kende Ahlul-Bait. Med hensyn til udtalen, så bliver udtrykket stavet Ahlul-Bait, men det
udtales faktisk Ahl al-Bait. Ahl betyder familie, og al-Bait betyder Guds hus. Så Ahlul-Bait
betyder familien fra Guds hus, selvom det generelt anses som betydende ”familien fra
profetens husholdning”.
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Ligesom Koranen opfordrer muslimer til at acceptere, at tidligere profetier og viden faktisk
er en del af islamisk tanke og et sted for islamiske studier, så gør Scientologi det til en vis grad
også. Hubbard skriver på lignende vis: ”Fænomenerne i Scientologi er opdagelser, som angår
og er fælles for alle mennesker og alle livsformer.” Da han beskrev målene for Scientologi,
erklærede han også: ”Tænkende menneskers kombinerede sandheder gennem 50.000 år,
forædlede og gjort stærkere gennem nye opdagelser om Mennesket, har muliggjort denne
succes.” Det er tydeligt, at læren inden for såvel Scientologi som islam har den forståelse,
at deres filosofier og videnskaber (begge disse religioner hævder at have både filosofier og
videnskaber, da de er religioner i den videst mulige og bredeste forstand, og såvel deres
filosofier som deres videnskaber er påviselige) ikke kun omfatter deres egne tilhængere, men
gælder for alle slags liv og dets samspil inden for universet og derudover. Fra dette synspunkt
ville begge religioner anse sig selv for at have den forståelse, at de er del af menneskehedens
familie, og at menneskeheden er noget, der skal hjælpes gennem deres respektive viden om
livet og universet.
Et fundamentalt og meget basalt aspekt af såvel Scientologi religionen som den islamiske
religion er, at de begge mener, at mennesket grundlæggende set er godt. Dette er meget
forskelligt fra kristendommen, som antager, at mennesket er sammensat af arvesynden. Med
en så grundlæggende fælles forståelse ville denne forfatter blive overrasket, hvis medlemmer
af religionerne Scientologi og islam ikke kunne opnå en forståelse af hinanden.
V. Sc i e ntologi og Imam Z amam
I shiitisk islam er der Mohammeds Profeti (PBUH), som efterlod et afgørende hadith (hvilket
vil sige en mundtlig overlevering), som siger: ”Jeg efterlader jer vigtige ting. Koranen, som
er Guds bog, og min Ahlul-Bait (familien af Guds hus), og I må aldrig adskille dem.” Der er
en anden profeti i en anden hadith, og det er, at hvert vers i Koranen har syv betydninger, og
disse betydninger blev givet videre af Ali fra profetens husholdning til imamen, som så gav
det videre til næste imam. Imam er den åndelige leder for alle i islam ifølge den shiitiske lære.
Disse syv forskellige betydninger af Koranens vers kan enten være åbenlyse eller skjulte. Den
nuværende åndelige leder er Imam Zamam, og han er nu i en tilstand af Ghaib, som oversat
betyder skjult eller fraværende. Denne Imam Zamam er i en tilstand, hvor ingen kan se, høre
eller røre ham gennem de almindelige perceptioner, så det ser ud til, at han er fraværende. Men
han er faktisk ikke fraværende, men snarere kraftfuldt eksisterende. Dette er en stor og mystisk
del af islam, men det er tænkeligt, at en sådan tilstand let kunne nås gennem anvendelse af
Scientologi teknologi, og at Imam Zamam kunne blive oplevet. Al-Hamd Li’ Llah (tak til Gud)!
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V I. Scientologis prak sis
Koranen er ikke bare for tro og religiøs overbevisning. Der er også praksis, som kan betragtes
som lignende Scientologi med dens eftertryk på at føre et bedre liv. Der er tydeligvis ritualer
i de enkelte kirker, som måske ikke er de samme, da Scientologi religionen tydeligvis ikke er
religionen islam. Men begge filosofier har doktriner og værker, der er udformet til at hjælpe
en person med at leve et bedre liv uden for deres respektive kirker og moskéer. Disse omfatter
moralske og etiske regler for adfærd, som medlemmer kan drage fordel af, hvis de følges.
Begge har deres egen justitskodekser.
Som et eksempel på en sammenlignelig moralkodeks kunne vi henvise til den praksis at
udelukke alkohol inden for islam, mens L. Ron Hubbard i Scientologi skrev om alkohol i Vejen
til lykke: ”Folk, der drikker alkohol, er ikke opmærksomme. Alkohol forringer deres evne til
at reagere, selv når de føler, at den gør dem mere opmærksomme. Alkohol har en vis værdi
som medicin. Den værdi kan overvurderes kraftigt. Lad ikke nogen, der har drukket, være
din chauffør eller pilot. At drikke kan koste liv på mere end én måde. En lille smule spiritus
rækker langt; lad ikke for meget føre til død eller ulykke. Søg at få folk til at afholde sig fra at
drikke for meget.” Det er klart, at de to synspunkter på alkohol ikke er identiske, men mange
scientologer drikker ikke alkohol og ville føle sig meget hjemme i et muslimsk alkoholfrit miljø.
Det er ganske enkelt et eksempel på en kode i livet, som begge religioner deler i en eller anden
grad, og som man følger, så deres medmennesker kan overleve bedre. I den henseende har
de forenelighed.
Men den vigtigste praksis inden for Scientologi er udøvelsen af auditering, hvilket er en praksis
til at hæve ens åndelige tilstand til clear og OT. Der findes selvfølgelig ingen skriftlige påstande
fra Scientologi om, at man faktisk kunne kontakte tilstanden Ghaib, hvor Imam Zamam
eksisterer. For at opnå en sådan åndelig tilstand i islam siges det, at man er nødt til at faste og
bede, men denne tilstand betragtes ikke af scientologer som den samme som clear eller OT.
Tilstanden clear og over det OT bliver opnået gennem auditering. Auditering er den praksis,
hvormed Scientologi henvender sig til det faktiske åndelige væsen eller thetanen, som det
kaldes i dens egen terminologi med assistance fra en person, der er veluddannet, kendt som en
auditor (der betyder en, der lytter, fra det latinske audire, at lytte). Personen, som er thetanen,
er i stand til at med hjælp fra auditoren og hans årelange tålmodige studium og hans evner
til at lokalisere tidspunkter i sin hukommelse, hvor han har formindsket sig selv som et
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åndeligt væsen, reduceret sin evne og perception som et åndeligt væsen og derved vende det,
der kaldes den nedadgående spiral. Til at begynde med vil man opdage, at meget af det, der
har reduceret det åndelige væsens (eller thetanens) evner, er okkluderet fra hukommelsen
og synes tabt. Dette er tilfældet for de fleste mennesker. Men med støtte af auditoren, bliver
den person, der modtager auditering, snart i stand til at berette om sin fortid og genvinde
ellers tabte erindringer og åndelige evner og begynde den opadgående passage på Broen til
Fuldkommen Frihed. Det er denne Bro, som også diagrammisk er fremstillet som et kort
over bevidsthed og gradering over en persons passage til fuld OT (opererende thetan), som
viser den relative position for hver person, efterhånden som han befarer denne åndelige vej
til større evner. Som thetan er en person i stand til at genvinde ellers tabt bevidsthed, tabte
perceptioner og evner. På Broen til Fuldkommen Frihed er hvert trin tydeligt markeret med
forventet genvindelse af hver evne, der er beskrevet ved siden af hvert niveau. Resultaterne
af at rejse op ad denne Bro er kendte på forhånd og grundigt forudsigelige.
Det er med denne forøgede perception og bevidsthed, at denne forfatter kan forvente, at
Imam Zamams tilstand kan nås. Fra studiet af begge religioner kan denne forfatter forvente,
at Imam Zamam er direkte tilgængelig gennem Scientologi auditering.
VII. Fr e m k o mste n af Mahdi’en – dennes forbindel s e
ti l Scientologis mål
Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai skrev dette om Mahdi’en:
”Derfor, på grund af indre nødvendighed og beslutsomhed, vil fremtiden se en
dag, hvor de menneskelige samfund vil blive fuldt udstyret med retfærdighed, og
hvor alle vil leve i fred og ro, hvor mennesker fuldt ud vil være i besiddelse af dyd
og perfektion. Etableringen af en sådan tilstand vil ske gennem menneskelige
hænder, men med guddommelig bistand. Og lederen af et sådant samfund,
som vil være menneskets frelser, kaldes i sproget anvendt i hadith for Mahdi.
I forskellige religioner, der styrer verden, såsom hinduisme, buddhisme,
judaisme, kristendom, zarathustrisme og islam, findes der henvisninger til
en person, der vil komme som menneskehedens frelser. Disse religioner har
som regel givet glade tidender om hans komme, selvom der naturligvis er nogle
forskelle i detaljerne, som man kan se bort fra, når disse lærdomme bliver
sammenlignet omhyggeligt. Den hellige profets hadith, som alle muslimer er
enige om, henviser til den samme sandhed: ’Mahdi er af mit afkom.’”
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Hubbard skrev: ”Scientologis mål er at gøre individet i stand til at leve en bedre tilværelse
ifølge dets egen vurdering og sammen med dets medmennesker og at spille et bedre spil.”
I 1965 skrev Hubbard Scientologis mål:
”En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige
mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og
hvor Mennesket har frihed til at hæve sig til større højder – det er målene for
Scientologi.
Målene blev første gang fremlagt for en oprørt og forvirret verden i 1950 og
ligger helt inden for vores teknologis rækkevidde.
Upolitisk, som den er i sin natur, byder Scientologi ethvert menneske fra enhver
tro, race eller nation velkommen.
Vi søger ikke revolution. Vi søger kun evolution mod højere stadier af væren
for den enkelte og for samfundet.
Vi når vores mål.
Efter uendelige årtusinder i uvidenhed om sig selv, sit sind og universet, har
Mennesket fået sit gennembrud.
Andre bestræbelser, Mennesket har gjort, er blevet overgået.
Tænkende menneskers kombinerede sandheder gennem 50.000 år, forædlede
og gjort stærkere gennem nye opdagelser om Mennesket, har muliggjort denne
succes.
Vi byder dig velkommen til Scientologi. Vi forventer blot af dig, at du hjælper til
med at nå vores mål og med at hjælpe andre. Vi forventer, at du bliver hjulpet.
Scientologi er den mest livskraftige bevægelse på Jorden i dag.
I en urolig verden er jobbet dog ikke let. Hvis det på den anden side var det,
ville vi ikke være nødt til at udføre det.
Vi respekterer mennesker og tror på, at de er værd at hjælpe. Vi respekterer
dig og tror, at også du kan hjælpe.
Scientologi skylder ingen sin hjælp. Vi har intet gjort, som giver os anledning til
at sone. Havde vi det, ville vi ikke være opvakte nok nu til at udrette det, vi gør.
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Mennesket er mistænksomt over for ethvert tilbud om hjælp. Det er ofte blevet
ladt i stikken, dets tiltro blevet knust. Alt for ofte har det vist tillid, kun for
at blive forrådt. Vi kan begå fejl, for vi bygger en verden med knækkede strå.
Men vi vil aldrig svigte din tillid til os, så længe du er en af os.
Solen går aldrig ned over Scientologi.
Og måtte en ny dag gry for dig, for dem du holder af og for menneskeheden.
Vores mål er enkle, selvom de er høje.
Det vil lykkes for os, og vi kommer nærmere for hver ny omdrejning af Jorden.
Vi tager gerne imod din hjælp.
Vores hjælp er din.”
Om Scientologis fremtid skrev Hubbard:
”Med anvendelse af Scientologi kan Mennesket forebygge vanvid, kriminalitet
og krig.
I dag er det vigtigste kapløb på Jorden ikke mellem to forskellige nationer.
Det eneste kapløb, der spiller nogen rolle for øjeblikket, er det, der finder sted
mellem Scientologi og atombomben. Som velkendte autoriteter har sagt, kan
Menneskets fremtidsudsigter meget vel afhænge af, hvem der vinder.”
L. Ron Hubbard lod aldrig som om, han var andet end blot et menneske. Men hvis hans
arbejde realiseres, så ville det opfylde profetierne om Mahdi’en. Med hensyn til andre
religioner så henviser buddhismen til tilbagevenden af Metteyya. Denne profeti er så igen
om tilbagevendingen af en mand, der ville afslutte Buddhas værk. Timingen af Metteyyas
tilbagevenden er i de kanoniske pali-skrifter fastsat til at blive omkring 2.500 år efter Buddhas
død. Det var omtrent det år, hvor Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed blev
udgivet i 1950. Det var nogle få korte år efter det, at Hubbard skrev sit digt, Hymn of Asia, hvor
han i åbningslinjen spurgte: ”Er Jeg Metteyya?” Siden da er Scientologi bevægelsen vokset
til 8 millioner medlemmer over hele verden, og den bliver ved med at svulme. Scientologi
har etableret skoler, programmer til rehabilitering af stofmisbrugere og kriminelle og
verdensomfattende foranstaltninger til at eliminere årsagerne til sindssyge. Oven på dette er
der hele tiden den højnelse af evner, bevidsthed og intelligens hos de mennesker, der modtager
den udfordring, Hubbard har kastet foran dem.
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Efter at Hubbard forlod sin krop i 1986, har han og Scientologi organisationerne bogstaveligt talt
modtaget tusinder og atter tusinder af proklamationer, priser og anerkendelser fra regeringer
og organisationer og enkeltpersoner verden over.
K onklu sion
Islam og Scientologi har nogle ligheder. Søgen efter viden og visdom er højest blandt dem. De
ønsker begge at hæve og befri mennesket. Begge har den dybe og højt respekterede tro i andre
religioner og sekteriske praksisser. Begge er blevet forfulgt i medierne, hvor himmelråbende
fejlagtig information spredtes om dem. Begge har haft fremgang på trods af dette. Men det
er troen på, at mennesket kan blive hjulpet, der bringer disse to religioner ind i studiet af
denne forfatter, og denne forfatter tror, at begge religioner ikke blot har meget at tilbyde
menneskeheden, men også til hinanden.
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
4. april 1996
Japan
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O m f o r f at t e r e n
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada har studeret østlige
og vestlige religioner i et halvt århundrede. Han er blevet
hædret med den islamitiske titel Haji, idet han fuldførte en
pilgrimsrejse til Mekka. Han er formand for Ahlul-Bait (A.S.)
Center i Japan.
Han har oversat Koranen til japansk med henblik på udgivelse.
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