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BevezetÉS

A Szcientológia szó a latin scio (a szó legteljesebb értelmében vett 
tudás) és a görög logosz (-tan vagy tudás) szóból származik. Szó 
szerint azt jelenti: tudni, hogyan tudjunk. A Szcientológia nagy 
gondot fordít a tudásra, és célja a tudás elérése, a szó legigazibb 
értelmében.

Az iszlámban „a tudás a legmagasabb cél”. Az iszlám prófécia 
tiszteli a tudást. A hadíszok (Mohameddel és társaival kapcsolatos 
hagyományok gyűjteménye) egyikében az áll: „Én vagyok a 
Tudás Városa, és Ali hozzá a Kapu.” Egy másik hadísz azt írja: 
„Kínába menjetek el tudásért!” Abban az időben Kína annyira 
távoli hely volt, hogy a világ végének tartották, mégis az volt a 
parancsolat, hogy oda kell menni a tudást kutatni. Az iszlám 
számára a tudás keresése egy nagyon magas ideál.

Ennek fényében az iszlám a legnagyobb mértékben értékeli a 
tudást. A tudással rendelkező személy elnevezése az iszlámban: 
ulemá. Az ulemá az ilm szóból ered, amelynek jelentése: tudás. 

hadzsi muhammad al-Kaaim szafa szavada 
elnök, ahlul-Bait Center 
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Látható, hogy a Szcientológia és az iszlám ugyanabba az irányba igyekszik, így lehetnek közös 
jellemzőik.

Jelen írás szerzője kétszer is járt Mekkában zarándoklaton, és elismert vezető az iszlám 
világban. Továbbá a szerző a közelmúltban a Szcientológia vallást is tanulmányozta, elutazott 
ennek világszintű központjába, amelyet a saját mekkájukként emlegetnek, és meglepődött a 
hasonlóságok némelyikén.

A Bevezetés a Szcientológiába videó szerint (amely egy 1966-ban felvett interjú L. Ron 
Hubbarddal, a Szcientológia alapítójával) Hubbard a tinédzserkorának nagy részét Ázsiában 
töltötte. Ott sokat gondolkodott az Ázsiában uralkodó nyomorúságon, és hogy mi az oka. A 
kezdetektől fogva érdekelte az ember eredetének kutatása, amely később életművévé vált, és 
a Szcientológia megszületésében csúcsosodott ki.

Hubbard volt az első, aki átlátta, hogy bár az emberek kulturális, faji és egyéb tekintetben 
különböznek, lennie kell egy közös nevezőnek, és ha ezt meg tudnánk találni, akkor az embert 
fel lehetne emelni. Hubbard megtalálta ezt a közös nevezőt, és ez volt a – Túlélni!

Miért volt a túlélni felfedezése ennyire fontos? Ha megnézzük egy szótárban a túlél szó jelentését, 
a következő definíciót találjuk: „tovább él, életben marad azután is, hogy mások, illetve más 
dolgok halottak”. Azonban ez nem elég a kifejezés teljes magyarázatához. Hubbard az ember 
közös nevezőjét fedezte fel, és ez később a Szcientológia egyik alapelve lett.

Ugyanebben a videóinterjúban L. Ron Hubbard úgy válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a 
következő élettel, hogy elmondta, hogy az ember túlélhet a halál után is, így tehát van következő élet. 
Ezért a túlélni kifejezés nem csupán erre az életre vonatkozik, hanem inkább az örökkévalóságra.

A Dianetika és Szcientológia Technikai szótárban a túlélés így van definiálva: 1. olyan állapot, amely 
ki van téve a túl nem élésnek. Ha az ember „túlél”, akkor ezzel rögtön azt is beismeri, hogy abba 
is hagyhatja a túlélést. Máskülönben sohasem igyekezne túlélni. 2. a túlélést úgy határozhatnánk 
meg, mint anyagként és energiaként az időn keresztül, a térben való fennmaradásra irányuló 
impulzust. 3. a túlélés az élet időn és téren, energián és anyagon keresztüli alapvető egyedüli 
előretörése. A túlélés nyolc dinamikára (vagy túlélésre irányuló késztetésre) osztható.

Hogyan viszonyul ez az iszlámhoz? Azt, hogy „mire teremtetett az ember, és mi az élete célja”, 
egy arab szó magyarázza el: kijama. A Koránt nem feltétlenül fordítják helyesen arabról, és 
ezt a szót nem helyesen fordították le angolra.
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A kijama (főnév) a kom vagy kama szógyökből ered. Ez a kom vagy kama nagyon sok különböző 
jelentéssel bír, mint például: felemelkedik, feláll, visszatekint, megtámad, becsületben él, 
feltámad halottaiból, visszafordul, felkel, eltávozik, elhelyezkedés, megpihen, kezd, elvégez, 
támogat, és felelősséget vállal. Ezt átfogó gondolatként szem előtt tartva, a kijama a Koránban 
és a túlélés a Szcientológiában nagyon is lehetséges, hogy ugyanazt a dolgot mondja.

Egyik filozófia sem vitatkozna azzal a ténnyel, hogy az ember túlélni igyekszik, és hogy az 
ember minden tőle telhetőt megtesz, hogy túléljen az őt körülvevő univerzumban.

i .  Az iSzlám felöleli Az öSSzeS vAlláSt; 

A SzcientológiA mint A vAlláSok vAlláSA

Az iszlám alapítója Mohamed (béke legyen vele és utódaival). A Koránban, amely a muszlimok 
abszolút hite szerint Isten szava, legnagyobb meglepetésünkre azt találjuk leírva, hogy az 
igazságot, amely ebben az univerzumban e világ megteremtése előtt létezett, ugyancsak 
iszlámnak hívják. Isten minden hírnöke és prófétája Ádám óta az „iszlám”-ot tanította. Az 
iszlám prófécia verbális hagyományai szerint Isten hírnökeinek száma állítólag 313, a próféták 
száma pedig állítólag 120 000.

A kinyilatkoztatás szerint Isten hírnökei és prófétái minden közösségbe, törzsbe és fajba el 
lettek küldve, és mindegyikük a maga nyelvén ugyanazt az igazságot terjeszti. A Korán 2. 
fejezetének 136. verse így szól: „Mondjátok! Hiszünk Allahban és abban, ami leküldetett 
hozzánk, és abban, ami leküldetett Ábrahámhoz, Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és a törzsekhez, 
és abban, amit Mózes és Jézus kapott, és abban, amit a próféták kaptak az Uruktól. Nem 
teszünk különbséget közöttük, és mi Allahnak engedelmeskedünk.” Vegyük ezt az arab szót: 
farak, amelynek fordítása itt: nem teszünk különbséget. A szó további jelentései: elválaszt, 
elkülönít, keresztülgázol és eltérő. Tehát ez a rész a Koránból nemcsak azt jelenti, hogy ne 
különböztessünk meg hátrányosan más vallásokat, hanem azt is, hogy ne különítsük el őket, 
és ne gázoljunk keresztül rajtuk. Ez nem csupán toleranciát jelent a zsidók, a keresztények, 
a hinduk, a buddhisták és a sintoisták iránt, hanem azt is, hogy harmonikus egységben 
éljünk velük. Ezt tanítja az iszlám világa. És ezért, ha egy muszlimnak az iszlámról kellene 
beszélnie, akkor természetes módon a kereszténységről, a buddhizmusról, a hinduizmusról, 
a sintoizmusról és más vallásokról is beszélne, a megértésének határain belül. Ez az eredeti 
iszlám, ahogy a prófécia feltárta Mohamednek (béke legyen vele).

Összehasonlításképpen, a Szcientológia, ahogy Hubbard kifejtette, a vallások vallása. Erről szó 
esik a Bevezetés a Szcientológiába című videóban, amikor a riporter megkérdezi Hubbardtól, 
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hogy a római katolikus egyház vagy az anglikán egyház hívői lehetnek-e tagjai a Szcientológiának. 
L. Ron Hubbard azt válaszolta, hogy igen, és azzal folytatta, hogy a Szcientológia a vallások vallása.

Az iszlám tradícióhoz való jelentős hasonlóságként fogható fel, hogy Hubbard Az Ember 
reménye című, 1955. június 3-án tartott előadásában elmondta:

Szeretném... hogy hódolatunkat fejezzük ki a múlt nagy szellemi vezetőinek – nem 
a modern idők, hanem a múlt szellemi vezetőinek –, mert ezek az emberek 
elegendő hagyományt adtak át ahhoz, hogy tudomásunkra hozzák a tényt, hogy 
az embernek van szellemi oldala. Ezeket a nagy szellemi vezetőket felakasztották, 
szidalmazták, félremagyarázták, rosszul idézték, és egyáltalán nem értették, 
mégis az ő kezük adta tovább a fáklyát évszázadokon át, hogy végre elérhessük 
azt a csúcspontot, ahol az Ember számára nagyobb képességeket, a jövője 
számára pedig némi reményt teremthetünk. […]

És az egyik embert, aki továbbadta, Mózesnek hívták. És újra továbbadták 
egy Krisztus nevű embernek. És ő ezt továbbadta, és még az arab népeknek is 
javára vált saját prófétájukon, Mohameden keresztül.

Az út a boldogsághoz című füzetben Hubbard azt írta:

A tolerancia jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez. Ha valaki végigtekint 
azon a mészárláson és szenvedésen, amelyet a vallási intolerancia okozott az 
emberiség egész történelme során, és még a modern korokba nyúlóan is, akkor 
láthatja, hogy az intolerancia nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási tolerancia nem azt jelenti, hogy nem juttathatjuk kifejezésre 
saját hitünket. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és 
meggyőződésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig 
is egyenes út volt a bajba.

A Szcientológia Egyház hitvallásában Hubbard azt írta:

Mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük,
hogy minden ember egyenlő jogokkal lett teremtve, fajára, bőrszínére vagy 
vallási hovatartozására való tekintet nélkül;
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hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját vallásos gyakorlataihoz 
és azok végzéséhez; […]
hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van létrehozni, kiválasztani, 
segíteni vagy támogatni saját szervezeteit, egyházát és kormányát.

Látható tehát, hogy L. Ron Hubbard munkái e tekintetben feltűnően hasonlítanak az iszlámra.

i i .  Az iSzlám jelentÉSe

Az iszlám lefedi az összes vallást, és a Korán egyik kinyilatkoztatása szerint Isten összes hírnöke 
és prófétája az iszlám tanításait tanította. De akkor mi is ez az iszlám?

Az iszlám szó jelentése: teljes engedelmesség Isten felé, illetve rábízni mindent Istenre. 
Ugyanakkor a béke szóval is el lehet magyarázni. Ha az ember kutatásokat végez az iszlám szó 
arab származását illetően, azt találja, hogy az „iszlám” főnévből ered, amely az arab „szalima” 
igéből származik, amelynek jelentése: szabad, elmenekül valamitől, biztonságban van, hiba 
nélküli, és világosan bizonyított. Más szóval, az iszlámot úgy is írhatnánk, hogy azt jelenti: az 
út a szabad létezéshez, az út az emancipációhoz, amely megszabadít minden szenvedéstől, és 
az út a biztonsághoz és az egészséghez.

A buddhizmusban a buddhizmus kifejezés, azt jelenti, hogy belépni a bódhiszattva státusba, és elérni 
a szellemi felébredés állapotát, és feltétel nélkül követni. A sintoizmus hasonló kifejezést használ: 
kamunagara. Ezek mind különböző elnevezések az ember szellemi felszabadulásának állapotára.

Hasonló kifejezések léteznek a Szcientológiában is, amelyek két korábban soha el nem ért 
szellemi szintet írnak le, a Cleart és az OT-t. (Az OT az jelenti: Operatív Thetán, azaz működő 
thetán. A thetán a Szcientológia szakkifejezése a szellemi entitásra vagy a szellemi lényre.)

Hubbard hátrahagyott két levelet, amelyeket a buddhista vezetőkhöz intézett. Ezekben 
kijelentette, hogy a Szcientológia lehetővé tudná tenni a bodhi állapot elérését mindenki 
számára két-három éven belül, és javasolta, hogy a buddhista vezetők küldjenek el két-két 
fiatalembert minden szektából, hogy képzést kapjanak a Szcientológia tanításaiból, és vigyék 
vissza ezeket a tanításokat a szektáikba.

Az iszlám jelentése: az út a szabad létezéshez és az út az emancipációhoz. A Clear és az OT 
szellemi állapotok eléréséhez a Szcientológiában az embernek tanulnia kell, és alkalmaznia kell, 
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amit megtanul az úgynevezett Hídon a teljes szabadsághoz. Ez a Híd valójában egy táblázat, 
amely felvázolja a tanulmányok és alkalmazásuk útvonalát, amelyen ennek a szabadságnak az 
eléréséhez végig kell menni. Olyan értelemben, hogy szellemi szabadság keresése, az iszlám 
és a Szcientológia sok közös vonást mutat.

i i i .  Az emBer rÉSzei A SzcientológiA ÉS  

Az iSzlám filozófiák SzemSzögÉBől

Mind az iszlám, mind a Szcientológia filozófia egyetért, hogy az ember szellemből, lélekből 
és testből áll.

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai magyarázta el legjobban az iszlám állásfog-
lalását:

Azok, akik valamilyen szinten járatosak az iszlám tudományokban, tudják, hogy 
a Szent Könyv tanításaiban és a próféták tradícióiban sok utalás van a szellemre 
és a testre, illetve a lélekre és a testre. Bár viszonylag egyszerű felfogni a testet és 
a testi dolgokat, avagy azt, amit az érzékszerveinken keresztül megismerünk, a 
szellemet és a lelket felfogni nehéz és összetett dolog.

Az intellektuális eszmecserékre hajlamos emberek, például a teológusok és a 
filozófusok – akár síiták, akár szunniták –, eltérő nézetekkel álltak elő a szellem 
(ruh) realitását illetően. Mégis valamilyen mértékben bizonyos, hogy az iszlám 
a szellemet és a testet két egymással ellentétes realitásnak tartja. A test a halál 
során elveszti az élethez kapcsolódó tulajdonságait, és fokozatosan lebomlik, 
de ez nem igaz a szellemre. Sőt az élet, eredetét és elvét tekintve, a szellemhez 
tartozik. Amikor a szellem hozzákapcsolódik a testhez, a test is életet kap tőle, 
és amikor a szellem elválik a testtől, és elvágja összeköttetését a testtel – ezt 
nevezzük halálnak –, a test nem működik tovább, a szellem viszont tovább él.

Hubbard a Szcientológia: A gondolkodás alapjai című könyvben a következőképpen írja le az 
ember részeit:

Az ember mint egyén három részre osztható.
Az első ezek közül a szellem, és ezt a Szcientológiában úgy nevezzük, hogy 
THETÁN.
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A második rész az ELME.
A harmadik rész a TEST.

Így folytatja:

Az Embernek ez a három része – a thetán, az elme és a test – mind más-más 
tárgykör, de jelentősen és folyamatosan befolyásolják egymást. Hármuk közül 
a thetán a legmagasabb rendű dolog. Mert a thetán nélkül nem lenne elme, 
illetve a testben nem lenne élet. Míg a thetánban test vagy elme nélkül is van 
elevenség és élet.

A thetán maga a személy. Ön ÖNMAGA, benne egy testben.

A Szcientológia nézőpontjából a thetán tovább él a halál után, mivel a thetán halhatatlan. 
Látható, hogy ez meglehetősen összhangban van azzal, ahogy az iszlám tekint a szellemre.

A Szcientológia részterülete a Dianetika. Először úgy került bemutatásra, mint az elme 
tudománya, de később, ahogy a terület egyre fejlődött, újradefiniálták mint annak tudománya, 
„amit a szellem tesz a testtel”. A Szcientológiát hasonlóképpen újradefiniálták mint „a szellem 
tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában”.

Az alábbi kijelentéssel Hubbard tovább erősítette a hasonlóságokat: „A tanulmányok 
előrehaladtával azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az élet legmagasabb rendű tevékenysége 
a thetán tevékenysége, és hogy szellem hiányában nem létezik további élet.”

Mindenki számára világosan látható tehát, hogy a szellem, a lélek és a test, továbbá az élet és 
a halál jelentős hasonlóságot mutatnak az iszlám és a Szcientológia filozófiában.

iv. Ahlul-BAit – Az iSzlám ÉS A SzcientológiA  

közötti kApcSolAt feltáráSA

Az Ahlul-Bait ismerete segít megérteni az iszlám és a Szcientológia összeegyeztethetőségét 
és összhangját. A kiejtés miatt a kifejezést úgy írjuk, hogy Ahlul-Bait, de ez valójában: Ahl 
al-Bait. Ahl azt jelenti: család, al-Bait pedig azt jelenti: Isten háza. Ebből következően az 
Ahlul-Bait azt jelenti: Isten házának családja, bár általában úgy tartják, hogy azt jelenti: „a 
Próféta házának családja”.
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Ahogy a Korán bátorítja a muszlimokat annak elfogadására, hogy a korábbi próféciák és tudás 
valójában az iszlám gondolkodás részei, és helyük van az iszlám tanulmányozása során, bizonyos fokig 
a Szcientológia is ezt teszi. Ezzel összhangban L. Ron Hubbard azt írja: „A Szcientológiában található 
jelenségek felfedezésekből származnak, és közösek minden emberben és minden életformában.” A 
Szcientológia céljainak leírásakor azt is kifejtette: „Az elmúlt ötvenezer év gondolkodóinak együttes 
igazságai, amelyeket az Emberrel kapcsolatos új felfedezések kristályosítottak ki és erősítettek meg, 
tették lehetővé ezt a sikert.” Nyilvánvaló, hogy mind az iszlám, mind a Szcientológia tanításai azon 
a megértésen alapulnak, hogy filozófiájuk és tudományuk (mindkét vallás azt vallja, hogy van 
filozófiájuk és tudományuk is, mert a szó legteljesebb és legátfogóbb értelmében vallások, és mind 
filozófiájuk, mind tudományuk demonstrálható) nem csupán a saját követőikre terjed ki, hanem 
az élet minden megnyilvánulására, illetve az univerzumon belüli és azon túli kölcsönhatásaira 
is vonatkozik. Ebből a nézőpontból mindkét vallás úgy tartja magáról, hogy rendelkezik azzal 
a megértéssel, hogy az emberiség családjának része, és hogy az emberiség olyasvalami, amit az 
életre és az univerzumra vonatkozó saját tudásán keresztül segíteni kell.

Az egyik legalapvetőbb vonása mind a Szcientológia, mind az iszlám vallásnak, hogy mindkettő 
abban hisz, hogy az ember alapvetően jó. Ez nagyon eltér a kereszténységtől, amely feltételezi, 
hogy az embernek része az eredendő bűn. Egy ilyen alapvető megértésbeli egyezőség láttán 
ez a szerző meglepődne, ha a Szcientológia és az iszlám vallás tagjai nem tudnának megértést 
kialakítani egymás között.

v. A SzcientológiA ÉS A zAmAm imám

A síita iszlámban van egy prófécia Mohamedtől (béke legyen vele), aki hátrahagyott egy 
döntő fontosságú hadíszt (azaz szájhagyományt), amely így szól: „Fontos dolgokat hagyok 
rátok. A Koránt, amely Isten könyve, és az Ahlul-Baitot (Isten házának családja) tőlem, és ezt a 
kettőt soha nem szabad különválasztanotok.” Van egy másik prófécia is egy másik hadíszban, 
mégpedig az, hogy minden Korán-versnek hét jelentése van, és ezeket a jelentéseket Ali a 
próféta házából továbbadta az imámnak, aki aztán továbbadta a következő imámnak. Az imám 
a síita tanítások szerint a teljes iszlám spirituális vezetője. A Korán verseinek e hét különböző 
jelentése lehet nyilvánvaló vagy rejtett. A jelenlegi spirituális vezetőt Zamam imámnak hívják, 
és ő most ghaib állapotban van, amely lefordítva annyit jelent: rejtett vagy hiányzó. Ez a Zamam 
imám olyan állapotban van, amelyben senki sem láthatja, hallhatja vagy érintheti meg a rendes 
érzékekkel, emiatt úgy látszik, nincs ott. De valójában nem hiányzó, hanem kíméletlenül létező. 
Ez az iszlám nagyszerű és rejtélyes része, de lehetséges, hogy ilyen állapot könnyedén elérhető 
lenne a Szcientológia-technológia alkalmazásával, és hogy a Zamam imám megtapasztalható 
lenne. Al-Hamd Li’ Llah (köszönet Istennek)!
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vi. A SzcientológiA gyAkorlAtAi

A Korán nem csupán meggyőződésről és hitről szól. Van gyakorlat is, amely hasonlónak 
tekinthető a Szcientológiához, mivel a jobb élet elérésére helyezi a hangsúlyt. Nyilvánvalóan 
az egyes egyházaknak megvannak a saját szertartásaik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg, 
hiszen a Szcientológia vallás értelemszerűen nem az iszlám vallás. Ám mindkét filozófiának 
vannak hitelvei és művei, amelyek arra szolgálnak, hogy segítsenek az embereknek a saját 
egyházukon, illetve mecsetükön kívül jobb életet élni. Idetartoznak az erkölcsi és etikai 
viselkedési kódexek, amelyeknek a tagok hasznát vehetik, ha követik. Mindkettőnek megvannak 
a saját igazságszolgáltatási kódexei.

Az erkölcsi kódexben hasonlít például az, hogy az iszlámban ott van az alkohol elhagyásának 
gyakorlata, a Szcientológiában pedig L. Ron Hubbard a következőt írta az alkoholról Az út 
a boldogsághoz-ban: „Azok, akik alkoholt fogyasztanak, nem éberek. Az alkohol még akkor 
is rontja a reagálóképességüket, ha számukra úgy tűnik, hogy éberebbek tőle. Az alkoholnak 
van némi gyógyhatása. De ezt nagyon túl lehet becsülni. Ne hagyd, hogy bárki, aki előzőleg 
ivott, autóval vagy repülőn vigyen téged. Az ivás többféle módon követelhet életeket. Egy 
kevés italnak is nagy hatása van; ne hagyd, hogy a túl sok alkohol boldogtalansághoz vagy 
halálhoz vezessen. Tartsd vissza az embereket a túlzott ivástól.” Természetesen ez a két nézet 
az alkoholról nem teljesen egyezik, de sok szcientológus nem iszik alkoholt, és egészen otthon 
érezné magát a muszlim alkoholmentes környezetben.

Ez csak példa egy olyan életbeli szabályra, amelyben mindkét vallás bizonyos fokig hasonló 
nézeteket vall, és amelyet betart, hogy javítson embertársai túlélésén. Ebből a szempontból 
összeférnek egymással.

Viszont a Szcientológia fő gyakorlata az auditálás, amely arra szolgál, hogy feljuttassa az egyént 
a Clear és az OT szellemi állapotba. Természetesen nincsenek arra vonatkozó írásos állítások 
a Szcientológiában, hogy az ember ténylegesen kapcsolatba tudna lépni a ghaib állapottal, 
ahol a Zamam imám létezik. Az iszlámban ahhoz, hogy valaki ilyen szellemi szintet érjen el, 
böjtölnie és imádkoznia kell, de ezt az állapot a szcientológusok nem tekintik azonosnak a 
Clear és az OT állapottal.

A Clear és az azon felüli OT állapot auditálás által érhető el. Az auditálás az a gyakorlat, amely 
során egy képzett szakember segítségével, akit auditornak hívnak (jelentése: az, aki meghallgat, 
a latin audire = „hallgatni” szóból), a Szcientológia foglalkozik a tényleges szellemi lénnyel, vagy 
ahogy saját nevezéktanában hívják, a thetánnal. A személy, aki a thetán, az auditor segítségével, 
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aki éveken át tartó kitartó tanulás és jártassága révén képes behatárolni a személy emlékezetében 
azokat a pillanatokat, amikor szellemi lényként kisebbítette magát, csökkentette a képességét és az 
érzékelését, és ezáltal képes visszafordítani a létezés úgynevezett ereszkedő spirálját. Kezdetben azt 
fedezhetjük fel, hogy nagy része annak, ami csökkentette a szellemi lény (avagy thetán) képességeit, 
el van zárva az emlékezet elől, és elveszettnek tűnik. Ez a helyzet az emberek többségénél. Ám az 
auditor segítségével az illető, aki auditálást kap, hamarosan képessé válik a múltja feltárására, illetve 
a máskülönben elveszett emlékek és szellemi képességek visszanyerésére, ezzel elindulva felfelé a 
Teljes Szabadság felé vezető Hídon. Ez a Híd grafikusan is megjelenik a tudatossági és osztályozási 
táblaként, amely ábrázolja az egyén útját a teljes OT (Operatív Thetán, azaz működő thetán) 
eléréséhez, és mutatja a személy viszonylagos pozícióját is, ahogy halad ezen a jobb képességek 
felé vezető spirituális úton. Thetánként egy lény képes visszanyerni máskülönben elveszett 
tudatosságait, érzékeléseit és képességeit. A Teljes Szabadság felé vezető Híd egyes lépéseinél 
pontosan meg van jelölve, hogy azon a szinten milyen képesség visszatérésére lehet számítani. 
Az ezen a Hídon való felfelé haladás eredményei előre ismertek, és teljesen megjósolhatók.

A szerző véleménye szerint ezzel a megnövekedett érzékeléssel és tudatossággal várhatóan 
elérhető lehet a Zamam imám állapot. Mindkét vallás tanulmányozása után a szerző arra 
számít, hogy a Zamam imám közvetlenül elérhető Szcientológia-auditáláson keresztül.

vii .  A mAhdi megjelenÉSe – A SzcientológiA 

cÉljAivAl vAló kApcSolAtA

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai a következőket írta a Mahdiról:

Ezért belülről fakadó szükségesség és elhatározás okán eljön majd a nap, 
amikor az emberi társadalomban igazság lesz mindenütt, és amikor mindenki 
békében és nyugalomban él, amikor az emberi lények erénye és tökéletessége 
maradéktalan lesz. Egy ilyen állapot megteremtése emberi kezek által következik 
majd be, de isteni segítséggel. És egy ilyen társadalom vezetőjét, aki az ember 
megmentője lesz, a hadísz nyelvén úgy hívják, hogy a Mahdi.

A világot uraló különböző vallásokban, amilyen például a hinduizmus, a 
buddhizmus, a judaizmus, a kereszténység, a zoroasztrizmus és az iszlám, 
utalások találhatók egy bizonyos személyre, aki eljön majd mint az emberiség 
megmentője. Ezek a vallások általában véve örömhírnek tartják az eljövetelét, 
bár természetesen vannak bizonyos eltérések a részleteket illetően, amelyeket 
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a tanítások alapos összehasonlítása során észre lehet venni. A Szent Próféta 
hadísza, amelyet illetően minden muszlim egyetért: „A Mahdi az én sarjamból 
való”, ugyanerre az igazságra utal.

L. Ron Hubbard azt írta: „A Szcientológia célja: képessé tenni az egyént arra, hogy a saját 
megítélése szerint – és a társaival – jobb életet éljen, és hogy jobb játszmát játsszon.”

1965-ben L. Ron Hubbard megírta A Szcientológia céljait:

Egy olyan civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs 
háború; ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol 
az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.

E célok, melyeket először 1950-ben tártunk egy enturbulált világ elé, teljesen 
elérhetőek a technológiánkkal.

Mivel a Szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát bárkit, 
bármilyen valláshoz, fajhoz vagy nemzethez tartozzék is.

Nem forradalmat akarunk. Mindössze az egyén és a társadalom magasabb 
létállapotait célzó fejlődést szorgalmazzuk.

Elérjük a céljainkat.

Az önmagával, az elméjével és az univerzummal kapcsolatos tudatlanság 
végtelen évezredei után áttörést hoztunk az Embernek.

Felülmúltuk az Ember korábbi egyéb erőfeszítéseit.

Az elmúlt ötvenezer év gondolkodóinak együttes igazságai, amelyeket az 
Emberrel kapcsolatos új felfedezések kristályosítottak ki és erősítettek meg, 
tették lehetővé ezt a sikert.

Szívesen látunk a Szcientológiában. Csak annyit várunk el tőled, hogy segíts 
céljaink elérésében, és abban, hogy másoknak segítsünk. És elvárjuk, hogy 
neked is segítsenek.

A Szcientológia ma a legfontosabb mozgalom a Földön.

Ebben a viharos világban nem könnyű a munkánk. Elvégre, ha könnyű lenne, 
nem kellene csinálnunk.
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Tiszteljük az Embert, és hisszük, hogy méltó a segítségre. Tisztelünk téged is, 
és hisszük, hogy te is tudsz segíteni.

A Szcientológia senkinek nem tartozik segítséggel. Semmi olyat nem tettünk, 
ami miatt bárkit is ki kellene engesztelnünk. Ha tettünk volna, most nem 
látnánk elég tisztán ahhoz, hogy csináljuk, amit csinálunk.

Az ember bizalmatlanul fogad minden felkínált segítséget. Gyakran árulták 
már el, és gyakran rendítették meg a bizalmát. Túl sokszor esett meg, hogy 
megbízott másokban, és elárulták. Hibázhatunk, mivel törött szalmaszálakból 
építünk fel egy világot. De amíg közénk tartozol, soha nem fogunk visszaélni 
a belénk vetett hiteddel.

A Szcientológia felett soha nem nyugszik le a nap.

És kívánom, hogy egy szebb holnap virradjon rád, szeretteidre és az Emberre.

A céljaink egyszerűek, még ha nagyok is.

És sikeresek leszünk, és sikeresek vagyunk, ahányszor csak a Föld ismét fordul 
egyet a tengelye körül.

Elfogadjuk a segítséged.

A mi segítségünk pedig a tiéd.

A Szcientológia jövőjét illetően Hubbard a következőket írta:

A Szcientológiával az Ember képes megakadályozni az elmebajt, a bűnözést 
és a háborút.

...a Földön az elsődleges versenyfutás már nem az egyik nemzet és a másik 
nemzet között zajlik. Az egyetlen versenyfutás, amely ebben a pillanatban 
számít, a Szcientológia és az atombomba között zajlik. Az Ember jövője – ahogy 
az jól ismert szaktekintélyektől már elhangzott – könnyen azon múlhat, hogy 
melyik győz.

L. Ron Hubbard sohasem tett úgy, mintha más lenne, mint csupán ember. De ha munkássága 
meghozza a várt eredményeket, akkor beteljesítené a Mahdiról szóló próféciákat. Ami a többi 
vallást illeti, a buddhizmus a Maitréja visszatérésére hivatkozik. Ez a prófécia egy olyan ember 
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visszatérését hirdeti, aki befejezi majd Buddha munkáját. A Maitréja visszatérését a páli 
írásokban úgy 2500 évvel Buddha halála utánra tették. Körülbelül ez volt az az év, amikor a 
Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyv 1950-ben megjelent. Pár évre rá 
L. Ron Hubbard megírta Ázsia himnusza című versét, amelynek nyitósorában feltette a kérdést: 
„Én vagyok Maitréja?” Azóta a Szcientológia mozgalom világszinten 8 millió fősre duzzadt, 
és folyamatosan egyre nő. Iskolákat, drogrehabilitációs programokat, bűnözői rehabilitációs 
programokat és az elmebaj okainak felszámolását célul kitűző világszintű bizottságokat 
létesített. Ezenkívül rendületlenül emeli azok képességi, tudatossági és intelligenciaszintjét, 
akik vállalkoznak arra, hogy megbirkóznak a Hubbard által számukra kitűzött kihívással.

Amióta 1986-ban Hubbard elhagyta testét, ő és a Szcientológia-szervezetek szó szerint 
ezer és ezer nyilatkozatban, díjban és elismerésben részesültek mind kormányoktól, mind 
szervezetektől, mind pedig magánszemélyektől a világ minden részéről.

következtetÉS

Az iszlám és a Szcientológia között vannak bizonyos hasonlóságok. Ezek közül legkiemelkedőbb 
a tudás és a bölcsesség keresése. Mindkettő igyekszik magasabbra emelni és szabaddá tenni az 
embert. Mindkettőben jelen vannak más vallásokban is meglevő, komoly és nagy tiszteletben 
tartott meggyőződések és felekezeti gyakorlatok. Mindkettőt folyamatosan igazságtalan 
médiatámadások érik, és egyértelműen hamis információkat terjesztenek róluk. Ennek ellenére 
mindkettő prosperál. Azonban a szerzőt az a hit sarkallta e két vallás tanulmányozására, hogy 
az emberen lehet segíteni, és a szerző hisz abban, hogy e két vallás nem csupán az emberiségnek 
nyújthat nagyon sokat, de egymásnak is.

Hadzsi Muhammad al-Kaaim Szafa Szavada 
1996. április 4. 

Japán
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A Szerzőről

Hadzsi Muhammad al-Kaaim Szafa Szavada fél évszázadon 
át tanulmányozta a keleti és a nyugati vallásokat. Mivel 
elzarándokolt Mekkába, megkapta az iszlámban tiszteletet 
élvező hadzsi címet. Ő az Ahlul-Bait (A. S.) Center elnöke 
Japánban.

Megjelentetés céljából lefordította japán nyelvre a Koránt.

HUN Scn and Islam.indd   15 1/11/2017   9:51:55 AMAPPROVED



HUN Scn and Islam.indd   16 1/11/2017   9:51:58 AMAPPROVED


	HUN Scn and Islam_Cover 05-01-2017 21-37 - App.pdf
	HUN Scn and Islam 11-01-2017 9-48 - App.pdf



