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Ιαπωνία
ΕΙΣΑΓ Ω Γ Η
Η λέξη Σαηεντολογία αποτελείται από τη λατινική λέξη scio,
που σημαίνει γνωρίζω με την πληρέστερη έννοια της λέξης, και
την ελληνική λέξη λόγος, που σημαίνει μελέτη της γνώσης ή
η ίδια η γνώση. Κυριολεκτικά, η λέξη Σαηεντολογία σημαίνει
να γνωρίζεις πώς να γνωρίζεις. Η Σαηεντολογία δίνει μεγάλη
προσοχή στο να γνωρίζει κάποιος και έχει ως σκοπό να βοηθήσει
τον άνθρωπο να γνωρίζει με την πιο αληθινή έννοια της γνώσης.
Για το Ισλάμ «η γνώση είναι ο υψηλότερος σκοπός». Η ισλαμική
προφητεία σέβεται τη γνώση. Ένα από τα χάντιθ (ένα συλλογικό
σώμα παραδόσεων που έχουν σχέση με τον Μωάμεθ και τους
συντρόφους του) αναφέρει το εξής: «Είμαι η Πόλη της Γνώσης και
ο Αλί είναι η Πύλη προς τη γνώση». Ένα άλλο χάντιθ αναφέρει
το εξής: «Πήγαινε στην Κίνα για να βρεις τη γνώση!». Εκείνη
την εποχή η Κίνα ήταν ένας τόσο απομακρυσμένος τόπος που
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το τέλος του κόσμου. Ωστόσο, εκεί
ήταν το σημείο που θα έπρεπε να πάει κάποιος για να αναζητήσει
τη γνώση. Για το Ισλάμ, η αναζήτηση της γνώσης είναι ένα πολύ
υψηλό ιδανικό.
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Με αυτόν τον τρόπο το Ισλάμ τρέφει βαθύ σεβασμό προς τη γνώση. Ένα άτομο που έχει
γνώση αποκαλείται στο Ισλάμ Ουλάμα. Η λέξη «Ουλάμα» προέρχεται από τη λέξη ilm που
σημαίνει γνώση. Μπορεί κανείς να δει ότι η Σαηεντολογία και το Ισλάμ στοχεύουν στην ίδια
κατεύθυνση και έτσι θα μπορούσαν να έχουν κοινές απόψεις.
Ο συγγραφέας αυτής της μελέτης έχει πάει στη Μέκκα για προσκύνημα και αναγνωρίζεται
ως ηγέτης στον ισλαμικό κόσμο. Επιπλέον, ο συγγραφέας μελέτησε επίσης πρόσφατα τη
θρησκεία της Σαηεντολογίας και ταξίδεψε στη διεθνή έδρα της, η οποία αναφέρεται ως
Μέκκα στη δική της ορολογία, και έμεινε έκπληκτος με μερικές από τις ομοιότητες μεταξύ
των δύο θρησκειών.
Σύμφωνα με το βίντεο Εισαγωγή στη Σαηεντολογία (το οποίο είναι μια ηχογραφημένη
συνέντευξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ, ιδρυτή της Σαηεντολογίας, από το 1966), ο Λ. Ρον Χάμπαρντ
ταξίδεψε στην Ασία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα χρόνια της εφηβείας του.
Εκεί έστρεψε το ενδιαφέρον του στη δυστυχία της Ασίας, αναρωτώμενος για τον λόγο που
υπήρχε αυτή η δυστυχία. Από την αρχή τον ενδιέφερε η έρευνα σχετικά με την προέλευση του
ανθρώπου, και αυτό ακριβώς έγινε το έργο ζωής του, το οποίο κορυφώθηκε με τη γέννηση
της Σαηεντολογίας.
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είδε για πρώτη φορά ότι, μολονότι ο άνθρωπος ανέπτυξε διαφορετικούς
πολιτισμούς, προήλθε από διαφορετικές φυλές και ούτω καθεξής, έπρεπε να υπάρχει ένας
κοινός παρονομαστής ο οποίος, αν βρισκόταν, τότε ο άνθρωπος θα μπορούσε να ανέλθει
σε υψηλότερες καταστάσεις. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακάλυψε τον κοινό παρονομαστή, και
αυτός είναι η Επιβίωση!
Γιατί η ανακάλυψη της επιβίωσης ήταν τόσο σημαντική; Αν κοιτάξετε τη λέξη επιβιώνω σε
ένα λεξικό, θα ανακαλύψετε ότι ορίζεται ως εξής: «εξακολουθώ να ζω, διατηρούμαι στη ζωή,
ακόμη και αφού άλλοι άνθρωποι ή άλλα πράγματα είναι νεκρά». Ωστόσο, αυτό δεν είναι
αρκετό για να εξηγήσει πλήρως τον όρο. Αυτό που ανακάλυψε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν ο
κοινός παρονομαστής για τον άνθρωπο και αυτό έμελλε να γίνει ένα από τα βασικά στοιχεία
της Σαηεντολογίας.
Στο ίδιο βίντεο της συνέντευξης, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ απάντησε στην ερώτηση για την
επόμενη ζωή, λέγοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει ακόμα και μετά τον θάνατο,
κι έτσι υπάρχει επόμενη ζωή. Οπότε, ο όρος επιβιώνω δεν αφορά μόνο αυτή τη ζωή, αλλά
μάλλον την αιωνιότητα.
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Στη Διανοητική και στο Τεχνικό Λεξικό της Σαηεντολογίας, η επιβίωση εξηγείται ως εξής:
1. Η επιβίωση είναι μια κατάσταση που υπόκειται σε μη επιβίωση. Όταν κάποιος «επιβιώνει»,
την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι μπορεί να πάψει να επιβιώνει. Διαφορετικά, δε θα αγωνιζόταν
ποτέ για να επιβιώσει. 2. Η επιβίωση θα μπορούσε να οριστεί ως η ώθηση για να συνεχίσει να
υπάρχει κάποιος διαμέσου του χρόνου, μέσα στον χώρο, ως ύλη και ως ενέργεια. 3. Θεωρούμε
πως η επιβίωση είναι η βασική ορμή της ζωής μέσω του χρόνου και του χώρου, της ενέργειας
και της ύλης. Η επιβίωση υποδιαιρείται σε οκτώ δυναμικά (ή ωθήσεις προς επιβίωση).
Πώς συγκρίνεται αυτό με το Ισλάμ; «Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε και ζει ο άνθρωπος»
εξηγείται με την αραβική λέξη κιγιάμα. Το Κοράνι δεν είναι απαραίτητα μεταφρασμένο σωστά
από τα αραβικά, και αυτή η λέξη δεν έχει μεταφραστεί σωστά στα αγγλικά.
Ο όρος κιγιάμα (ουσιαστικό) προέρχεται από τη λέξη κουόμ ή κουάμα. Η λέξη κουόμ ή κουάμα
έχει πολλές διαφορετικές έννοιες όπως: σηκώνομαι, στέκομαι, κοιτάζω πίσω, επιτίθεμαι, ζω
έντιμα, επιστρέφω από τον θάνατο, αντιστρέφω, ανέρχομαι, αναχωρώ, θέτω, αναπαύομαι,
ξεκινώ, εφαρμόζω, υποστηρίζω, και αναλαμβάνω την ευθύνη. Με αυτούς τους ορισμούς της
λέξης κατά νου, ως μια γενικότερη έννοια, η σημασία των λέξεων κιγιάμα στο Κοράνι και
επιβίωση στη Σαηεντολογία θα μπορούσαν κάλλιστα να δηλώνουν το ίδιο πράγμα.
Ούτε η φιλοσοφία θα εξέφραζε οποιαδήποτε διαφωνία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να επιβιώσει και ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι καλύτερο για να επιβιώσει στο σύμπαν
γύρω του.
Ι . Τ Ο Ι ΣΛΑ Μ ΚΑΛ ΥΠΤΕΙ ΟΛ ΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ·
Η ΣΑ ΗΕ Ν Τ Ο ΛΟ ΓΙ Α ΩΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΛ ΩΝ ΤΩ Ν ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Το Ισλάμ ιδρύθηκε από τον Μωάμεθ (Ειρήνη σε Αυτόν και τους απογόνους του). Στο Κοράνι,
το οποίο οι μουσουλμάνοι πιστεύουν απόλυτα ότι είναι ο λόγος του Θεού, μπορεί να εκπλαγείτε
όταν δείτε πως γράφει ότι η αλήθεια που έχει υπάρξει μέσα από αυτό το σύμπαν πριν από
τη δημιουργία αυτού του κόσμου, ονομάζεται επίσης Ισλάμ. Όλοι οι αγγελιοφόροι και οι
προφήτες του Θεού, από τον καιρό του Αδάμ, έχουν διδαχθεί το «Ισλάμ». Σύμφωνα με την
προφορική παράδοση της ισλαμικής προφητείας, ο αριθμός των αγγελιοφόρων του Θεού
λέγεται ότι είναι 313, ενώ ο αριθμός των προφητών λέγεται ότι είναι 124.000.
Αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι αγγελιοφόροι και οι προφήτες του Θεού στάλθηκαν σε όλες
τις κοινότητες, τις φυλές και τις εθνικότητες και ότι διαδίδουν την ίδια αλήθεια σε κάθε
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άνθρωπο στη δική του γλώσσα. Στο Κεφάλαιο 2, στο άρθρο 136 του Κορανίου, λέει: «Πες!
Πιστεύουμε στον Θεό και τα πράγματα αποκαλύπτονται σε εμάς. Πιστεύουμε επίσης σε αυτά
που αποκαλύφθηκαν στον Αβραάμ, στον Ισμαήλ, στον Ισαάκ, στον Ιάκωβο και στις φυλές,
καθώς και σε αυτά που δόθηκαν στον Μωυσή και στον Ιησού και σε αυτά που δόθηκαν
από τον Θεό σε όλους τους προφήτες. Ποτέ δε δημιουργούμε διακρίσεις μεταξύ τους, και
είμαστε μουσουλμάνοι». Υπάρχει η αραβική λέξη φαράκ η οποία μεταφράζεται ως εξής:
ποτέ μη δημιουργείς διακρίσεις. Η λέξη σημαίνει επίσης «ξεχωρίζω, απομονώνω, αποφεύγω
και σαφής». Έτσι, αυτή η έννοια από το Κοράνι δε σημαίνει μόνο να μην κάνει κάποιος
διακρίσεις σε βάρος άλλων θρησκειών, αλλά επίσης να μην τις απομονώνει ποτέ ή να μην
τις αποφεύγει. Αυτό δε σημαίνει μόνο ανοχή ως προς τους εβραίους, τους χριστιανούς,
τους ινδουιστές, τους βουδιστές και τους σιντοϊστές, αλλά σημαίνει να διατηρεί κάποιος
καλή σχέση με όλους. Αυτό διδάσκει ο κόσμος του Ισλάμ. Και έτσι, αν ένας μουσουλμάνος
επρόκειτο να μιλήσει σχετικά με το Ισλάμ, φυσικά θα συμπεριλάμβανε τον Χριστιανισμό,
τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Σιντοϊσμό και άλλες θρησκείες που θα βρίσκονταν στη
σφαίρα κατανόησής του. Αυτό είναι το αυθεντικό Ισλάμ, όπως αποκαλύφθηκε από την
προφητεία στον Μωάμεθ (Ειρήνη σε Αυτόν).
Μέσα από μια σύγκριση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Σαηεντολογία, όπως εξήγησε
ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, είναι η θρησκεία των θρησκειών. Αυτό περιγράφεται στο βίντεο Εισαγωγή
στη Σαηεντολογία, όπου ο δημοσιογράφος ρωτάει τον Λ. Ρον Χάμπαρντ αν ένας ενορίτης
από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή από την Αγγλικανική Εκκλησία μπορεί να γίνει μέλος
της Σαηεντολογίας. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ απάντησε ότι θα μπορούσε και περαιτέρω εξήγησε
ότι η Σαηεντολογία είναι η θρησκεία όλων των θρησκειών.
Όσον αφορά το ποια θα μπορούσε επίσης να είναι μια μεγάλη ομοιότητα με την ισλαμική
παράδοση, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είπε σε μια διάλεξη της 3ης Ιουνίου 1955, με τίτλο «Η Ελπίδα
του Ανθρώπου»:
Θα ήθελα να τιμήσω τους μεγάλους πνευματικούς ηγέτες του παρελθόντος –όχι
τους σύγχρονους, αλλά του παρελθόντος– εφόσον οι άνθρωποι αυτοί μας
άφησαν μια πλούσια παράδοση ώστε να αντιληφθούμε το γεγονός ότι υπήρχε
η πνευματική πλευρά στον Άνθρωπο. Αυτοί οι μεγάλοι πνευματικοί ηγέτες
κρεμάστηκαν, διασύρθηκαν, παρερμηνεύτηκαν, μνημονεύτηκαν άσχημα και
δεν κατανοήθηκαν στο ελάχιστο. Παρ’ όλ’ αυτά, ήταν τα δικά τους χέρια που
μετέφεραν τη δάδα της γνώσης μέσω των αιώνων, έτσι ώστε να μπορέσουμε
να φτάσουμε σε ένα μεσουράνημα διαθέτοντας μεγαλύτερη ικανότητα για
τον Άνθρωπο και κάποια ελπίδα για το μέλλον του. ...
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Και ένας από τους ανθρώπους που τη μετέδωσαν ήταν ένας άνδρας ονόματι
Μωυσής. Και στη συνέχεια μεταδόθηκε σε έναν άνδρα με το όνομα Χριστός.
Κι εκείνος τη μετέδωσε επίσης, και ακόμα και τα αραβικά έθνη ωφελήθηκαν
απ’ αυτή μέσω του δικού τους προφήτη, του Μωάμεθ.
Στο βιβλιαράκι Ο Δρόμος προς την Ευτυχία, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ γράφει:
Η ανεξιθρησκία αποτελεί γερό ακρογωνιαίο λίθο για την εδραίωση των
ανθρώπινων σχέσεων. Όταν βλέπουμε τη σφαγή και τη δυστυχία που
προκάλεσε η θρησκευτική μισαλλοδοξία σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας
του Ανθρώπου, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή, μπορούμε να καταλάβουμε
πως η μισαλλοδοξία λειτουργεί ενάντια στην επιβίωση.
Ανεξιθρησκία δε σημαίνει πως δεν μπορεί κανείς να εκφράζει τις δικές του
πεποιθήσεις. Σημαίνει, ωστόσο, πως όποτε επιδίωξε κανείς να υπονομεύσει ή να
πολεμήσει τη θρησκευτική πίστη ή τις πεποιθήσεις του άλλου, τα προβλήματα
δεν άργησαν να ακολουθήσουν.
Το Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας γράφτηκε από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ και
αναφέρει τα εξής:
Εμείς στην Εκκλησία μας πιστεύουμε:
Ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος ή πίστης, πλάστηκαν
µε ίσα δικαιώµατα.
Ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αναφαίρετο δικαίωµα να πρεσβεύουν όποια
θρησκεία επιθυµούν, να έχουν όποιες θρησκευτικές συνήθειες επιθυµούν και
να τις εξασκούν όπως επιθυµούν. ...
Ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αναφαίρετο δικαίωµα να συγκροτούν, να επιλέγουν,
να βοηθούν ή να στηρίζουν δικές τους οργανώσεις, εκκλησίες και κυβερνήσεις.
Μπορεί κανείς να δει ότι τα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ είναι εντυπωσιακά παρόμοια με το
Ισλάμ από αυτή την άποψη.
I I . Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛ ΑΜ
Το Ισλάμ καλύπτει όλες τις θρησκείες και μια αποκάλυψη του Κορανίου αναφέρει ότι όλοι οι
αγγελιοφόροι του Θεού και οι προφήτες δίδαξαν τις διδαχές του Ισλάμ. Τότε τι είναι το Ισλάμ;
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Η λέξη Ισλάμ σημαίνει να υπακούς τον Θεό απολύτως ή να εμπιστεύεσαι τα πάντα στον Θεό.
Επίσης, μπορεί να εξηγηθεί με τη λέξη ειρήνη. Αν κάποιος αναζητήσει την αραβική ετυμολογία
της λέξης Ισλάμ, θα ανακαλύψει ότι προέρχεται από το ουσιαστικό Ισλάμ, το οποίο προέρχεται
από το αραβικό ρήμα Salima που σημαίνει «ελευθερώνω, ξεφεύγω, σώος και αβλαβής, χωρίς
καμία αμφιβολία, και αποδεδειγμένο με σαφήνεια. Με άλλα λόγια, το Ισλάμ θα μπορούσε να
σημαίνει ο δρόμος προς την ελευθερία, ο δρόμος προς την κατάργηση της δουλείας ο οποίος
απελευθερώνει τον άνθρωπο από όλα τα βάσανα και ο δρόμος προς την ασφάλεια και την υγεία.
Στον Βουδισμό, ο όρος Βουδισμός σημαίνει εισέρχομαι στο στάτους του Μπόντι Σάτβα και
πετυχαίνω την κατάσταση της πνευματικής αφύπνισης και επίσης σημαίνει ακολουθώ απόλυτα.
Ο Σιντοϊσμός έχει έναν παρόμοιο όρο, τον όρο Καμουναγκάρα. Όλες αυτές είναι διαφορετικές
ονομασίες για την κατάσταση της πνευματικής απελευθέρωσης του ανθρώπου.
Στη Σαηεντολογία υπάρχουν παρόμοιοι όροι οι οποίοι διατυπώνονται ως τα πνευματικά
επίπεδα Κλήαρ και ΟΤ που ποτέ πριν δεν είχαν επιτευχθεί. (ΟΤ σημαίνει Λειτουργικός Θήταν.
Θήταν είναι ο όρος της Σαηεντολογίας για την πνευματική οντότητα ή το πνευματικό ον.)
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άφησε δύο επιστολές που απευθύνονταν στους ηγέτες του Βουδισμού,
όπου δήλωνε ότι η Σαηεντολογία θα μπορούσε να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους
να επιτύχουν τα αποτελέσματα της κατάστασης του Μπόντι σε δύο με τρία χρόνια και
πρότεινε στους ηγέτες του Βουδισμού να στείλουν δύο νεαρούς άντρες από κάθε αίρεση
να εκπαιδευτούν στις διδαχές της Σαηεντολογίας και να μεταφέρουν αυτές τις διδαχές στις
σέκτες όπου ανήκαν οι ίδιοι.
Ισλάμ σημαίνει: ο δρόμος για να είναι κάποιος ελεύθερος και ο δρόμος προς την κατάργηση
της δουλείας. Για να επιτύχει ένα άτομο τις πνευματικές καταστάσεις του Κλήαρ και του ΟΤ
στη Σαηεντολογία, πρέπει να μελετήσει και να εφαρμόσει αυτά που μαθαίνει σε αυτό που
ονομάζεται Η Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία. Η Γέφυρα αυτή είναι, στην πραγματικότητα,
ένας χάρτης που περιγράφει την πορεία της μελέτης και της εφαρμογής που πρέπει να διανύσει
κάποιος για να επιτύχει αυτή την ελευθερία. Κατά την έννοια της επιδίωξης της πνευματικής
ελευθερίας, το Ισλάμ και η Σαηεντολογία έχουν πολλά κοινά.
I I I . Η ΣΥ Ν ΘΕ ΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ
Τ ΩΝ Φ Ι ΛΟΣΟΦ Ι ΩΝ Τ Η Σ ΣΑΗΕΝΤΟΛ ΟΓ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΛ ΑΜΙΣΜΟ Υ
Τόσο η ισλαμική φιλοσοφία όσο και η φιλοσοφία της Σαηεντολογίας συμφωνούν ότι ο
άνθρωπος αποτελείται από το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα.
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Ο Αλάμαχ Σαΐντ Μοχάμεντ Χουσέιν Ταμπατάμπαϊ εξήγησε τη θέση του Ισλάμ καλύτερα
ως εξής:
Εκείνοι που είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις ισλαμικές επιστήμες
γνωρίζουν ότι μέσα στις διδαχές του Ιερού Βιβλίου και στις παραδόσεις του
Προφήτη γίνονται πολλές αναφορές σχετικά με το πνεύμα και το σώμα,
ή την ψυχή και το σώμα. Παρόλο που είναι σχετικά εύκολο να συλλάβει
κανείς την έννοια του σώματος και αυτού του πράγματος που είναι υλικό,
ή αυτών των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν γνωστά με τις αισθήσεις,
η σύλληψη της έννοιας του πνεύματος και της ψυχής είναι δύσκολη και
περίπλοκη.
Οι άνθρωποι που επιδίδονται σε πνευματικές συζητήσεις, όπως οι θεολόγοι
και οι φιλόσοφοι, αλλά και οι Σιίτες και οι Σουνίτες εξίσου, έχουν παρουσιάσει
διαφορετικές απόψεις σχετικά με την πραγματικότητα του πνεύματος (ρα).
Παρ’ όλα αυτά, αυτό που είναι βέβαιο σε κάποιο βαθμό είναι ότι το Ισλάμ θεωρεί
ότι το πνεύμα και το σώμα είναι δύο πραγματικότητες αντίθετες μεταξύ τους.
Το σώμα μέσω του θανάτου χάνει τα χαρακτηριστικά της ζωής και σταδιακά
αποσυντίθεται, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο με το πνεύμα. Για την ακρίβεια, η
ζωή κατ’ αρχήν και όσον αφορά την προέλευσή της ανήκει στο πνεύμα. Όταν
το πνεύμα συνδέεται με το σώμα, το σώμα αντλεί επίσης ζωή από το πνεύμα,
και όταν το πνεύμα αποχωρίζεται από το σώμα και αποκόπτει τον δεσμό του με
το σώμα –η εκδήλωση που ονομάζεται θάνατος– το σώμα παύει να λειτουργεί
ενώ το πνεύμα συνεχίζει να ζει.
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ περιγράφει τα μέρη του ανθρώπου στο βιβλίο Σαηεντολογία: Τα Βασικά
Στοιχεία της Σκέψης ως εξής:
Ο Άνθρωπος μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη.
Το πρώτο απ’ αυτά είναι το πνεύμα, που στη Σαηεντολογία ονομάζεται ΘHΤΑΝ.
Το δεύτερο απ’ αυτά τα μέρη είναι η ΔΙAΝΟΙΑ.
Το τρίτο απ’ αυτά τα μέρη είναι το ΣΩΜΑ.
Συνεχίζει:
Αυτά τα τρία Μέρη του Ανθρώπου –ο θήταν, η διάνοια και το σώμα– αποτελούν
το καθένα τους ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, αλλά επηρεάζουν αισθητά και
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συνεχώς το ένα το άλλο. Μεταξύ των τριών, η ανώτερη οντότητα είναι ο θήταν.
Κι αυτό, επειδή χωρίς τον θήταν δε θα υπήρχε ούτε διάνοια ούτε ζωντάνια
στο σώμα. Ενώ χωρίς σώμα ή διάνοια εξακολουθεί να υπάρχει ζωντάνια και
ζωή στον θήταν.
Ο θήταν είναι το άτομο. Είσαι ΕΣΥ μέσα σ’ ένα σώμα.
Από την άποψη της Σαηεντολογίας ο θήταν ζει μετά τον θάνατο, καθώς ο θήταν είναι αθάνατος.
Μπορεί κάποιος να δει ότι αυτό συμβαδίζει πάρα πολύ με το πιστεύω του Ισλάμ για το πνεύμα.
Μια υπο-μελέτη της Σαηεντολογίας είναι η Διανοητική. Η Διανοητική ξεκίνησε για πρώτη
φορά ως η μελέτη της διάνοιας, αλλά αργότερα, καθώς αυτή η μελέτη αναπτύχθηκε
περαιτέρω, επαναπροσδιορίστηκε ως η μελέτη τού «Τι κάνει η ψυχή στο σώμα». Παρομοίως,
η Σαηεντολογία επαναπροσδιορίστηκε περαιτέρω ως «Η µελέτη και η ενασχόληση με το
πνεύμα σε σχέση µε το ίδιο, τα σύµπαντα και την υπόλοιπη ζωή».
Οι ομοιότητες τονίζονται περαιτέρω μέσα από την εξής δήλωση του Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Ωστόσο,
όσο οι μελέτες προχωρούσαν, γινόταν όλο και πιο φανερό ότι η ανώτερη δραστηριότητα της
ζωής είναι εκείνη του θήταν και πως, όταν απουσιάζει το πνεύμα, δεν υπάρχει πια ζωή».
Έτσι, μπορεί κανείς να δει ότι αυτό που ονομάζεται πνεύμα, ψυχή και σώμα, καθώς και η
ζωή και ο θάνατος, έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των φιλοσοφιών του Ισλάμ και της
Σαηεντολογίας.
I V. Α ΧΛΟ Υ Λ-Μ ΠΕΪΤ – Η ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΧΕΣΗΣ
Μ Ε Τ Α Ξ Υ Τ ΟΥ ΙΣΛ ΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛ ΟΓ ΙΑΣ
Προκειμένου να κατανοήσει κάποιος ότι οι θρησκείες του Ισλάμ και της Σαηεντολογίας είναι
συμβατές μεταξύ τους αλλά και σε συμφωνία, βοηθάει το να γνωρίζει την Αχλούλ-Μπέιτ.
Ο όρος προφέρεται ως Αχλούλ-Μπέιτ, αλλά στην πραγματικότητα γράφεται Αχλ αλ-Μπέιτ.
Η λέξη Αχλ σημαίνει οικογένεια και η φράση αλ-Μπέιτ σημαίνει ο οίκος του Θεού. Έτσι, η
φράση Αχλούλ-Μπέιτ σημαίνει οικογένεια του οίκου του Θεού, παρόλο που γενικά θεωρείται
ότι σημαίνει: «η οικογένεια του Οίκου του Προφήτη».
Ενώ το Κοράνι ενθαρρύνει τους μουσουλμάνους να αποδεχθούν ότι οι προηγούμενες
προφητείες και γνώσεις αποτελούν, στην πραγματικότητα, ένα τμήμα της ισλαμικής σκέψης
και έναν τόπο για τη μελέτη του Ισλάμ, το ίδιο κάνει και η Σαηεντολογία σε κάποιο βαθμό.
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Ομοίως, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ γράφει: «Τα φαινόμενα της Σαηεντολογίας όντως ανακαλύπτονται
και τα μοιράζονται από κοινού όλοι οι άνθρωποι και όλες οι μορφές ζωής». Επίσης, δήλωσε τα
εξής όταν περιέγραφε τους στόχους της Σαηεντολογίας: «Σ’ αυτή την επιτυχία συντέλεσαν
οι συνδυασμένες αλήθειες πενήντα χιλιάδων ετών ανθρώπινης σκέψης, αποσταγμένες
και διευρυμένες με νέες ανακαλύψεις γύρω από τον Άνθρωπο». Είναι φανερό ότι τόσο οι
διδασκαλίες της Σαηεντολογίας όσο και οι διδασκαλίες του Ισλάμ έχουν την κατανόηση ότι
οι φιλοσοφίες και οι επιστήμες που αποτελούν τη βάση τους (και οι δύο θρησκείες πράγματι
δηλώνουν ότι βασίζονται στη φιλοσοφία και την επιστήμη, καθώς είναι θρησκείες με την πολύ
ευρύτερη και πληρέστερη έννοια του όρου και επίσης οι φιλοσοφίες και οι επιστήμες των δύο
θρησκειών μπορούν να αποδειχθούν) συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τους δικούς τους οπαδούς
αλλά ισχύουν για κάθε είδους ζωή και την αλληλεπίδρασή της μέσα στο σύμπαν και πέρα
από αυτό. Από αυτή την άποψη και οι δύο θρησκείες θεωρείται πως έχουν την κατανόηση ότι
αποτελούν μέρος της οικογένειας της ανθρωπότητας και ότι η ανθρωπότητα είναι κάτι που
πρέπει να βοηθηθεί μέσω των αντίστοιχων γνώσεων για τη ζωή και το σύμπαν.
Μια θεμελιώδης και πολύ βασική πλευρά τόσο της θρησκείας της Σαηεντολογίας όσο και
της θρησκείας του Ισλάμ, είναι ότι και οι δύο πιστεύουν πως ο άνθρωπος είναι βασικά καλός.
Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον Χριστιανισμό, που υποθέτει ότι ο άνθρωπος αποτελείται
από το προπατορικό αμάρτημα. Με μια τέτοια βασική από κοινού κατανόηση, ο συγγραφέας
αυτής της μελέτης θα έμενε έκπληκτος εάν τα μέλη των θρησκειών της Σαηεντολογίας και
του Ισλάμ δεν μπορούσαν να αποκτήσουν κατανόηση μεταξύ τους.
V. Η ΣΑ ΗΕ Ν ΤΟΛ ΟΓ ΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΜΑΜΗΣ ΖΑΜΑΜ
Στο Ισλάμ των Σιιτών υπάρχει η Προφητεία του Μωάμεθ (Ειρήνη σε Αυτόν) ο οποίος
άφησε ένα χάντιθ (που σημαίνει μια προφορική παράδοση) που είχε καίρια σημασία και που
δηλώνει τα εξής: «Σας αφήνω με σημαντικά πράγματα. Το Κοράνι που είναι το βιβλίο του
Θεού και την Αχλούλ-Μπέιτ μου (οικογένεια από τον οίκο του Θεού), τα οποία δεν μπορείτε
ποτέ να διαχωρίσετε μεταξύ τους». Υπάρχει και μια άλλη προφητεία σε ένα άλλο χάντιθ
και αυτή αναφέρει ότι κάθε στίχος του Κορανίου έχει επτά σημασίες και αυτές οι σημασίες
μεταβιβάστηκαν από τον Αλί που ανήκε στον Οίκο του Προφήτη, στον ιμάμη, ο οποίος στη
συνέχεια τις μεταβίβασε στον επόμενο ιμάμη. Ο ιμάμης είναι ο πνευματικός ηγέτης ολόκληρης
της θρησκείας του Ισλάμ, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των Σιιτών. Αυτές οι επτά διαφορετικές
έννοιες των στίχων του Κορανίου μπορεί να είναι είτε φανερές ή κρυφές. Ο σύγχρονος
πνευματικός ηγέτης ονομάζεται ιμάμης Ζαμάμ, και τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που
ονομάζεται Γκαΐμπ η οποία όταν μεταφράζεται σημαίνει κρυφός ή απών. Ο ιμάμης Ζαμάμ
είναι σε μια κατάσταση όπου κανείς δεν μπορεί να τον δει, να τον ακούσει ή να τον αγγίξει
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χρησιμοποιώντας τις συνηθισμένες αισθήσεις, έτσι λοιπόν φαίνεται ότι είναι απών. Ωστόσο,
στην πραγματικότητα, δεν είναι απών αλλά μάλλον απαρέγκλιτα υφιστάμενος. Αυτό είναι ένα
υπέροχο και μυστηριώδες στοιχείο του Ισλάμ, αλλά είναι πιθανόν ότι μια τέτοια κατάσταση
θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της Σαηεντολογίας
και θα μπορούσε κάποιος να βιώσει την κατάσταση του ιμάμη Ζαμάμ. Al-Hamd Li' Llah
(Ευχαριστώ τον Θεό)!
VI . ΟΙ ΠΡ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛ ΟΓ ΙΑΣ
Το Κοράνι δεν προορίζεται απλώς για τις πεποιθήσεις των ατόμων και την πίστη τους. Υπάρχει
επίσης και η πρακτική η οποία μπορεί να θεωρηθεί παρόμοια με τη Σαηεντολογία ως προς
την έμφαση που δίνει, ώστε το άτομο να ζει μια καλύτερη ζωή. Προφανώς υπάρχουν οι
τελετουργικές πρακτικές των επιμέρους εκκλησιών, που μπορεί να μην είναι ίδιες, καθώς η
θρησκεία της Σαηεντολογίας προφανώς δεν είναι η ισλαμική θρησκεία. Ωστόσο και οι δύο
φιλοσοφίες έχουν δόγματα και έργα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν ένα άτομο να
ζήσει μια καλύτερη ζωή έξω από τις αντίστοιχες εκκλησίες τους και τα τζαμιά τους. Αυτά
περιλαμβάνουν ηθικούς και δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς από τους οποίους τα
μέλη μπορούν να επωφεληθούν εάν τους ακολουθήσουν. Και οι δύο έχουν τους δικούς τους
κώδικες δικαιοσύνης.
Ως παράδειγμα ενός συμβατού κώδικα ηθών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πρακτική
του αποκλεισμού της κατανάλωσης αλκοόλ εκ μέρους του Ισλάμ, ενώ όσον αφορά τη
Σαηεντολογία, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε για το αλκοόλ στον Δρόμο προς την Ευτυχία:
«Οι άνθρωποι που πίνουν αλκοόλ δε βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το αλκοόλ εξασθενίζει την
ικανότητά τους ν’ αντιδρούν, ακόμα κι όταν τους φαίνεται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη
ετοιμότητα εξαιτίας του. Το αλκοόλ έχει κάποια θεραπευτική αξία. Αυτή η αξία όμως μπορεί
πραγματικά να υπερεκτιμηθεί. Μην αφήνεις κανέναν που έχει πιει να σε πάρει με το αυτοκίνητο
ή να σε μεταφέρει με το αεροπλάνο. Το πιοτό μπορεί να αφαιρέσει ζωές, με περισσότερους
από έναν τρόπους. Μια μικρή ποσότητα αλκοόλ μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή. Μην αφήσεις
μια υπερβολική ποσότητα ποτού να καταλήξει σε δυστυχία ή θάνατο. Να αποτρέπεις τους
ανθρώπους από το υπερβολικό πιοτό». Ολοφάνερα, οι δύο απόψεις για το αλκοόλ δεν είναι
ταυτόσημες, αλλά πολλοί Σαηεντολόγοι δεν πίνουν αλκοόλ και θα ένιωθαν πάρα πολύ άνετα
σε ένα μουσουλμανικό περιβάλλον χωρίς αλκοόλ.
Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα ενός κώδικα στη ζωή τον οποίο μοιράζονται και οι δύο
θρησκείες σε κάποιο βαθμό, και τον τηρούν έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν καλύτερα
οι συνάνθρωποί τους. Από αυτή την άποψη είναι συμβατές μεταξύ τους.

Σελίδα 10

GRE Scn and Islam.indd 10

APPROVED

2/7/2017 9:44:39 PM

Ωστόσο, η κύρια πρακτική της Σαηεντολογίας είναι η πρακτική του ώντιτινγκ, η οποία
είναι μια πρακτική ώστε να μπορέσει κάποιος να ανέλθει στην πνευματική κατάσταση του
Κλήαρ και του ΟΤ. Φυσικά, δεν υπάρχουν γραπτοί ισχυρισμοί από τη Σαηεντολογία που
υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε κάποιος να έρθει πραγματικά σε επαφή με την κατάσταση
του Γκάιμπ στην οποία βρίσκεται ο ιμάμης Ζαμάμ. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πνευματική
κατάσταση στο Ισλάμ λέγεται ότι κάποιος θα πρέπει να νηστεύει και να προσεύχεται, αλλά
αυτή η κατάσταση δε θεωρείται ότι είναι ίδια με την κατάσταση του Κλήαρ ή του ΟΤ από
τους Σαηεντολόγους.
Η κατάσταση του Κλήαρ, και πάνω απ’ αυτή, η κατάσταση του OT, επιτυγχάνεται μέσω
του ώντιτινγκ. Το ώντιτινγκ είναι η πρακτική κατά την οποία, με τη βοήθεια κάποιου που
είναι καλά εκπαιδευμένος και ονομάζεται ώντιτορ (που σημαίνει κάποιος που ακούει, από τη
λατινική λέξη audire, που σημαίνει ακούω), η Σαηεντολογία απευθύνεται στο πραγματικό
πνευματικό ον, ή θήταν όπως ονομάζεται στη δική της ορολογία. Το άτομο, που είναι ο
θήταν, με τη βοήθεια του ώντιτορ και των χρόνων της μελέτης που έχει κάνει με υπομονή
και επιδεξιότητα, είναι ικανός να εντοπίσει στη μνήμη του ατόμου τις φορές που έχει μειώσει
τον εαυτό του ως πνευματικό ον, που έχει μειώσει την ικανότητά του και την αντίληψή
του ως πνευματικό ον και έτσι να αντιστρέψει αυτό που ονομάζεται καθοδική πορεία της
ύπαρξης. Αρχικά, θα διαπιστωθεί ότι πολλά από αυτά που έχουν μειώσει τις ικανότητες ενός
πνευματικού όντος (ή θήταν) είναι αποφραγμένα από τη μνήμη και φαίνεται ότι έχουν χαθεί.
Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, με τη βοήθεια του ώντιτορ, το
άτομο που δέχεται ώντιτινγκ είναι σύντομα σε θέση να αφηγηθεί το παρελθόν του και να
ανακτήσει τις αναμνήσεις και τις πνευματικές ικανότητες που αλλιώς θα είχαν χαθεί και να
ξεκινήσει το ανοδικό πέρασμά του στη Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία. Αυτή είναι η
Γέφυρα, η οποία αναπαρίσταται επίσης με διάγραμμα ως ο χάρτης βαθμίδωσης και επίγνωσης
για το πέρασμα ενός ατόμου στην κατάσταση του πλήρους ΟΤ (Λειτουργικός ως Θήταν)
ο οποίος δείχνει τη σχετική θέση του κάθε ατόμου καθώς ταξιδεύει σ’ αυτό το πνευματικό
μονοπάτι για την απόκτηση μεγαλύτερων ικανοτήτων. Ως θήταν, ένα ον είναι σε θέση να
ανακτήσει την επίγνωση, τις αισθήσεις και τις ικανότητες που διαφορετικά θα είχαν χαθεί. Στη
Γέφυρα προς την Πλήρη Ελευθερία κάθε βήμα περιγράφεται καθαρά μαζί με την ανάκτηση της
ικανότητας που αναμένεται, η οποία είναι γραμμένη δίπλα από κάθε επίπεδο. Τα αποτελέσματα
του ταξιδιού σε αυτή τη Γέφυρα είναι γνωστά από πριν και πλήρως προβλέψιμα.
Με αυτή την αυξημένη αντίληψη και επίγνωση που ανακτά το άτομο, ο συγγραφέας αυτής της
μελέτης μπορεί να αναμένει ότι η κατάσταση του ιμάμη Ζαμάμ είναι δυνατόν να επιτευχθεί.
Από τη μελέτη και των δύο θρησκειών ο συγγραφέας αναμένει ότι η κατάσταση του ιμάμη
Ζαμάμ είναι άμεσα προσβάσιμη μέσω του ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας.
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VI I . Η Ε ΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑ ΧΝΤΙ – Η
Σ ΧΕ ΣΗ Τ ΟΥ Μ Ε Τ ΟΥΣ ΣΤΟ ΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛ ΟΓ ΙΑΣ
Ο Αλάμαχ Σαΐντ Μοχάμεντ Χουσέιν Ταμπατάμπαϊ έγραψε τα ακόλουθα για τον Μαχντί:
Συνεπώς, λόγω της εσωτερικής αναγκαιότητας και αποφασιστικότητας,
στο μέλλον θα δείτε μια μέρα που η ανθρώπινη κοινωνία θα είναι πλήρως
εξοπλισμένη με δικαιοσύνη και όλοι θα ζουν με ειρήνη και ηρεμία, όταν τα
ανθρώπινα όντα θα διακατέχονται πλήρως από την αρετή και την τελειότητα.
Η εγκαθίδρυση μιας τέτοιας κατάστασης θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις
πράξεις των ανθρώπων αλλά με θεία συμπαράσταση. Και ο ηγέτης μιας τέτοιας
κοινωνίας, που θα είναι ο σωτήρας του ανθρώπου, ονομάζεται στη γλώσσα
του χάντιθ, ο Μαχντί.
Σε διάφορες θρησκείες που κυβερνούν τον κόσμο, όπως ο Ινδουισμός,
ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός, ο Ζωροαστρισμός και το
Ισλάμ υπάρχουν αναφορές για ένα άτομο που θα έρθει ως ο σωτήρας της
ανθρωπότητας. Αυτές οι θρησκείες συνήθως εξαγγέλλουν ευχάριστες ειδήσεις
για τον ερχομό του σωτήρα αυτού, παρόλο που υπάρχουν φυσικά ορισμένες
διαφορές στις λεπτομέρειες τις οποίες μπορεί κάποιος να διακρίνει όταν
συγκρίνει προσεκτικά αυτές τις διδασκαλίες. Το χάντιθ του Άγιου Προφήτη
πάνω στο οποίο συμφωνούν όλοι οι μουσουλμάνοι έχει ως εξής: «Ο Μαχντί
είναι ο απόγονός μου» και αναφέρεται στην ίδια αλήθεια.
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε: «Ο στόχος της Σαηεντολογίας είναι να κάνει το άτομο ικανό
να ζει μια καλύτερη ζωή σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση και μαζί με τους συντρόφους του,
και να παίζει ένα καλύτερο παιχνίδι».
Το 1965, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε Τους Στόχους της Σαηεντολογίας:
Οι στόχοι της Σαηεντολογίας είναι ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς
εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί θα μπορούν να προκόψουν,
όπου τα έντιμα όντα θα μπορούν να έχουν δικαιώματα και όπου ο Άνθρωπος
θα είναι ελεύθερος να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα.
Αυτοί οι στόχοι, που αναγγέλθηκαν για πρώτη φορά σε έναν ταραγμένο κόσμο
το 1950, είναι απόλυτα μέσα στις δυνατότητες της τεχνολογίας μας.
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Καθώς η Σαηεντολογία δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, καλωσορίζει κάθε άτομο,
οποιουδήποτε πιστεύω, φυλής ή εθνικότητας.
Δεν επιδιώκουμε την επανάσταση. Επιδιώκουμε μόνο την εξέλιξη σε ανώτερες
καταστάσεις ύπαρξης για το άτομο και για την κοινωνία.
Πετυχαίνουμε τους στόχους μας.
Ύστερα από ατέλειωτες χιλιετίες άγνοιας του Ανθρώπου για τον εαυτό
του, τη διάνοιά του και το σύμπαν, έχει γίνει γι’ αυτόν μια επαναστατική
ανακάλυψη.
Άλλες προσπάθειες που έκανε ο Άνθρωπος έχουν ξεπεραστεί.
Σ’ αυτή την επιτυχία συντέλεσαν οι συνδυασμένες αλήθειες πενήντα χιλιάδων
ετών ανθρώπινης σκέψης, αποσταγμένες και διευρυμένες με νέες ανακαλύψεις
γύρω από τον Άνθρωπο.
Σε καλωσορίζουμε στη Σαηεντολογία. Από εσένα περιμένουμε μόνο να μας
βοηθήσεις να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και να βοηθήσουμε
άλλους. Περιμένουμε να βοηθηθείς κι εσύ.
Η Σαηεντολογία είναι το πιο ζωτικό κίνημα στη Γη σήμερα.
Σ’ έναν ταραχώδη κόσμο, το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά, πάλι, αν ήταν
εύκολο, δε θα χρειαζόταν να το κάνουμε.
Σεβόμαστε τον Άνθρωπο και πιστεύουμε ότι αξίζει να βοηθηθεί. Σεβόμαστε
εσένα και πιστεύουμε ότι κι εσύ μπορείς να βοηθήσεις.
Η Σαηεντολογία δεν οφείλει τη βοήθειά της. Δεν έχουμε κάνει τίποτα που θα
μας ανάγκαζε να πέσουμε σ’ εξευμενισμό. Αν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τώρα
δε θα ήμασταν αρκετά ευφυείς για να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Ο Άνθρωπος υποπτεύεται κάθε προσφορά βοήθειας. Πολλές φορές προδόθηκε
και η πίστη του έγινε θρύψαλα. Πολύ συχνά έδειξε εμπιστοσύνη και προδόθηκε.
Μπορεί να κάνουμε λάθη, επειδή χτίζουμε έναν κόσμο με σπασμένα άχυρα.
Αλλά ποτέ δε θα προδώσουμε την πίστη σου σ’ εμάς, όσο είσαι ένας από μας.
Ο ήλιος δε δύει ποτέ στη Σαηεντολογία.
Και είθε μια νέα μέρα ν’ ανατείλει για σένα, γι’ αυτούς που αγαπάς και για
την Ανθρωπότητα.
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Οι στόχοι μας είναι απλοί, αν και μεγάλοι.
Και θα πετύχουμε, και πετυχαίνουμε με κάθε νέα περιστροφή της Γης.
Η βοήθειά σου είναι ευπρόσδεκτη.
Η βοήθειά μας είναι δική σου.
Για το μέλλον της Σαηεντολογίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε:
Με τη Σαηεντολογία, ο Άνθρωπος μπορεί να αποτρέψει την παραφροσύνη,
την εγκληματικότητα και τον πόλεμο.
...ο κυριότερος αγώνας δρόμου στη Γη δεν είναι μεταξύ ενός έθνους και ενός
άλλου έθνους. Ο μόνος αγώνας δρόμου που μετράει αυτή τη στιγμή είναι ο
αγώνας δρόμου μεταξύ της Σαηεντολογίας και της ατομικής βόμβας. Όπως
έχει λεχθεί από σημαντικές προσωπικότητες, η ιστορία του Ανθρώπου μπορεί
κάλλιστα να εξαρτάται από το ποια από τις δύο πλευρές θα κερδίσει.
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι ήταν κάτι διαφορετικό από άνθρωπος. Ωστόσο,
αν το έργο του αποδώσει καρπούς, τότε οι προφητείες του Μαχντί θα εκπληρωθούν. Ως προς
τις άλλες θρησκείες, ο Βουδισμός αναφέρεται στην επιστροφή του Μιτέγια. Και πάλι, αυτή
η προφητεία αναφέρεται στην επιστροφή ενός ανθρώπου που θα ολοκλήρωνε τα έργα του
Βούδα. Ο χρόνος της επιστροφής του Μιτέγια ορίστηκε στο Πάλι ότι θα είναι περίπου 2.500
χρόνια μετά τον θάνατο του Βούδα. Τα χρόνια αυτά συμπληρώθηκαν περίπου το έτος 1950,
όταν κυκλοφόρησε η Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής Υγείας. Ήταν λίγα
χρόνια μετά όταν ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε το ποίημα Ο Ύμνος της Ασίας, όπου διατύπωνε
την εξής ερώτηση στον πρώτο στίχο: «Είμαι άραγε ο Μιτέγια;». Από τότε ο αριθμός των μελών
του κινήματος της Σαηεντολογίας έχει αναπτυχθεί σε οκτώ εκατομμύρια άτομα σε όλο τον
κόσμο, και συνεχίζει να αυξάνεται. Έχει εγκαθιδρύσει σχολεία, προγράμματα απεξάρτησης
από τα ναρκωτικά, προγράμματα αναμόρφωσης εγκληματιών και διεθνείς επιτροπές για
την εξάλειψη των αιτιών της παραφροσύνης. Επιπλέον η Σαηεντολογία αυξάνει σταθερά τις
ικανότητες, την επίγνωση και την ευφυΐα των ανθρώπων που σηκώνουν το γάντι που τους
έριξε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ως πρόκληση.
Από τότε που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έφυγε από το σώμα του, το 1986, ο ίδιος και οι Οργανισμοί
της Σαηεντολογίας έχουν λάβει κυριολεκτικά χιλιάδες επίσημες ανακοινώσεις, βραβεία και
αναγνωρίσεις από κυβερνήσεις και οργανισμούς και άτομα απ’ όλο τον κόσμο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το Ισλάμ και η Σαηεντολογία έχουν πολλές ομοιότητες. Η αναζήτηση της γνώσης και
της σοφίας είναι η μεγαλύτερη μεταξύ αυτών. Και οι δύο επιθυμούν να ανυψώσουν και να
ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Και οι δύο τρέφουν βαθιά εκτίμηση προς τις άλλες θρησκείες και
τις σεκταριστικές πρακτικές. Και οι δύο διώκονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άδικα,
μέσα από τις κατάφωρα εσφαλμένες πληροφορίες που διαδίδουν γι’ αυτές. Και οι δύο έχουν
προκόψει ενάντια σε αυτές τις διώξεις. Παρ’ όλα αυτά, η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί
να βοηθηθεί είναι αυτή που έκανε τον συγγραφέα να μελετήσει αυτές τις δύο θρησκείες, και
πιστεύει ότι αυτές οι δύο θρησκείες έχουν να προσφέρουν πολλά όχι μόνο στην ανθρωπότητα,
αλλά και η μία θρησκεία στην άλλη.
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
4 Απριλίου 1996
Ιαπωνία
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Λ ΙΓ Α ΛΟ Γ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Ν
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ ΕΑ
Ο Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada έχει μελετήσει τις
ανατολικές και δυτικές θρησκείες για μισό αιώνα. Έλαβε τον
τιμητικό ισλαμικό τίτλο του Χάτζι, μετά από ένα ταξίδι του
ως προσκυνητής στη Μέκκα. Είναι πρόεδρος του Κέντρου
Αχλούλ-Μπέιτ (Ειρήνη σε Αυτόν) στην Ιαπωνία.
Έχει μεταφράσει το Κοράνι στα γιαπωνέζικα προς δημοσίευση.
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