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President for Ahlul-Bait-senteret
Japan

Introduk sjon
Ordet Scientology er satt sammen av det latinske, scio, som betyr
å vite i ordets fulleste betydning, og det greske ordet logos, som
betyr studiet av kunnskap. I bokstavelig forstand betyr dette å
vite hvordan å vite. Scientology legger stor vekt på å vite, og det
har som formål å vite i en svært sannferdig betydning.
For islam «er kunnskap den høyeste målsetningen». Islamsk
profeti respekterer kunnskap. I en av hadith-ene (en felles
samling av overleveringer vedrørende Muhammed og hans
følgesvenner) er det sagt: «Jeg er kunnskapens by, og Ali er
porten for denne.» En annen hadith slår fast: «Dra til Kina for
kunnskap!» På den tiden var Kina et så fjernt sted at det ville ha
vært ansett som verdens ende, men likevel er dette hvor man ble
befalt å dra for å søke å oppnå kunnskap. For islam er streben
etter kunnskap et veldig høyt ideal.
På denne måten har Islam den største respekt for kunnskap.
En person som har kunnskap, kalles i islam for Ulama. Ulama
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kommer fra ilm, som betyr kunnskap. Man kan se at Scientology og Islam kan strebe i den
samme retningen, og følgelig kunne de ha felles kvaliteter.
Denne forfatteren har to ganger vært på pilegrimsferd til Mekka og er anerkjent som en leder
i den islamske verden. I tillegg har denne forfatteren nylig også studert Scientology-religionen
og reist til dens verdens-hovedkvarter, som refereres til som Mekka i dens egne termer, og
har blitt overrasket over noen av likhetene.
Ifølge videoen Introduksjon til Scientology (som er et innspilt intervju av L. Ron Hubbard,
grunnleggeren av Scientology, i 1966), reiste herr Hubbard rundt om i Asia i mye av tenårene
sine. Der grunnet han over Asias elendighet og lurte på hvorfor den eksisterte. Fra begynnelsen
av var han interessert i å forske på menneskets opprinnelse, og det skulle bli hans livsverk,
noe som kulminerte i Scientologys tilblivelse.
Først så herr Hubbard at selv om mennesket hadde forskjellige kulturer, raser og så videre,
måtte det finnes en fellesnevner, og hvis den kunne bli funnet, kunne mennesket heves til nye
høyder. Herr Hubbard oppdaget den fellesnevneren, og den var – Overlev!
Hvorfor var oppdagelsen av overlev så viktig? Hvis du slår opp ordet overleve i en ordbok,
er det definert som «å fortsette å leve, bli holdt i live, selv etter at andre eller andre ting er
døde». Dette er imidlertid ikke nok til fullt ut å forklare termen. Det herr Hubbard fant, var
menneskets fellesnevner, og dette kom til å bli ett av grunnprinsippene i Scientology.
I det samme videointervjuet besvarte herr Hubbard spørsmålet om et neste liv, sa at mennesket
kan overleve selv etter døden, og følgelig finnes det et neste liv. Så termen overlev har ikke
bare å gjøre med dette livet, men snarere evigheten.
I Teknisk ordbok for Dianetics og Scientology forklares overlevelse som: 1. en tilstand som er
mottakelig for ikke-overlevelse. Hvis man «overlever», innrømmer man i samme øyeblikk at
man kan slutte å overleve. Ellers ville man aldri strebe etter å overleve. 2. overlevelse kunne
defineres som en impuls i retning av å vedvare gjennom tid, i rom, som materie og energi.
3. overlevelse forstås som den grunnleggende ene livsimpulsen gjennom tid og rom, energi
og materie. Overlevelse er delt inn i åtte dynamikker (eller tranger til å overleve).
Hvordan er dette i forhold til islam? «Det mennesket er skapt for og lever for» er forklart i ett
arabisk ord, qiyama. Koranen oversettes ikke nødvendigvis riktig fra arabisk, og dette ordet
har ikke blitt oversatt riktig til engelsk.
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Qiyama (substantiv) kommer fra qom eller qama. Dette qom eller qama har mange ulike
betydninger, så som: stige opp, stå opp, se tilbake, angripe, leve med ære, stå opp fra de døde,
gjøre helomvending, stige, dra av sted, anbringe, hvile, starte, iverksette, støtte og ta ansvar.
Med dette i tankene, som et overordnet begrep kunne betydningen av qiyama i Koranen og
overlevelse i Scientology godt angi det samme.
Ingen filosofi ville ha noe argument mot det faktum at mennesket prøver å overleve og at
mennesket prøver å gjøre sitt beste for å overleve i universet omkring seg.
I . Isl a m s o m spenner over alle religioner;
Sc i e n to lo g y som religionenes religion
Islam ble grunnlagt av Muhammed (fred være med ham og hans etterkommere). I Koranen,
som muslimer absolutt tror på som Guds ord, kan man bli overrasket over å finne at det er
skrevet at sannheten som har eksistert gjennom dette universet før denne verdens skapelse,
også er betegnet Islam. Alle budbringerne og Guds profeter siden Adam har blitt lært «Islam».
Ifølge muntlig overlevering av islamsk profeti sies antallet av Guds budbringere å være 313,
mens antallet profeter sies å være 124 000.
Det ble åpenbart at disse budbringerne og Guds profeter ble sendt til alle samfunn, stammer
og raser, og at de disseminerer den samme sannhet på hver enkelts språk. I kapittel nr. 2,
vers 136 av Koranen, sies det: «Si! Vi tror på Allah og det som er åpenbart oss, og det som
ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble
gitt Moses og Jesus, og på det som ble gitt (alle) profetene fra deres Herre. Vi gjør ikke noen
forskjell på dem, og vi er Ham hengivne.» Her er det arabiske ordet faraq, som er oversatt
som gjør ikke noen forskjell. Ordet betyr også separere, isolere, gå på tvers av og distinkt.
Følgelig er betydningen av dette fra Koranen ikke bare ikke å gjøre forskjell på andre religioner,
men også aldri å isolere eller gå på tvers av dem. Dette betyr ikke bare en toleranse for jøder,
kristne, hinduer, buddhister og shintoister, men det betyr å ha harmonisk respekt for dem
alle. Det er hva Islams verden lærer. Og derfor, hvis en muslim skulle snakke om Islam, ville
han naturligvis også inkludere kristendom, buddhisme, hinduisme, shintoisme og andre
religioner innenfor sin forståelsessfære. Dette er opprinnelig Islam, åpenbart ved profetien
til Muhammed (fvmh).
Som en parallell er Scientology, slik herr Hubbard forklarte, religionenes religion. Dette er
skissert i Introduksjon til Scientology-videoen, hvor intervjueren spør herr Hubbard om et
medlem fra den romersk-katolske kirke eller den anglikanske kirke kan være medlem av
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Scientology. Herr Hubbard svarte at det kunne de, og forklarte videre at Scientology var en
religion for alle religioner.
I det som også kunne være en stor likhet med islamsk tradisjon, sa herr Hubbard i et foredrag
den 3. juni 1955, med tittelen Menneskets håp:
Jeg vil gjerne ... ære de store åndelige lederne fra tidligere tider – ikke fra moderne
tider, men fra tidligere tider – siden disse menneskene videreførte tilstrekkelig
tradisjon til å gjøre oss klar over det faktumet at det fantes en åndelig side ved
Mennesket. Disse store åndelige lederne er blitt hengt, spottet, feiltolket, dårlig
sitert og er ikke blitt forstått i det hele tatt. Men ikke desto mindre, de er hendene
som gav videre en fakkel gjennom århundrene slik at vi kunne kulminere med
en større evne for Mennesket og et visst håp for dets fremtid. …
Og et av de menneskene som gav den videre, var en mann ved navn Moses. Og
igjen ble den gitt videre til en mann ved navn Kristus. Og han gav den videre,
og dette var til gavn selv for de arabiske nasjonene gjennom deres egen profet,
Muhammed.
I heftet Veien til lykke skrev herr Hubbard:
Toleranse er en god hjørnestein å bygge mellommenneskelige relasjoner på.
Når man ser på massakrene og lidelsene som religiøs intoleranse har forårsaket
gjennom hele menneskehetens historie og opp til våre dager, kan man se at
intoleranse er en aktivitet som strider sterkt imot overlevelse.
Religiøs toleranse betyr ikke at man ikke kan uttrykke sin egen overbevisning.
Det betyr at å prøve å underminere eller angripe en annens religiøse tro og
overbevisninger alltid har vært en snarvei til vanskeligheter.
I Scientologykirkens trosbekjennelse skrev herr Hubbard:
Vi i denne Kirke tror
At alle mennesker ble skapt med de samme rettigheter, uansett rase, hudfarge
eller tro.
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At alle mennesker har en umistelig rett til sine egne religiøse praksiser og
utøvelsen av dem. …
At alle mennesker har en umistelig rett til å skape, velge, hjelpe eller støtte sine
egne organisasjoner, kirker og regjeringer.
Man kan se at arbeidene til herr L. Ron Hubbard er slående like Islam i dette henseende.
II . Is lam s betydning
Islam spenner over alle religioner, og en åpenbaring i Koranen slår fast at alle Guds budbringere
og profeter lærte Islams lære. Hva er da Islam?
Ordet Islam betyr å adlyde Gud absolutt eller å overgi Gud alt. Det kan også bli forklart som
ordet fred. Hvis man undersøker tilbake til den arabiske opprinnelsen av ordet Islam, vil man
oppdage at det kommer fra substantivet islam, som er avledet av det arabiske verbet salima,
som betyr: befri, unnslippe fra, trygg og sunn, ingen feil og tydelig bevist. Med andre ord
kunne Islam skrives som å bety veien til frihet, veien til frigjøring som unnslipper all lidelse og
veien til trygghet og helse.
I egne termer betyr buddhisme å stige opp i statusen Boddhi Sattva og nå stadiet åndelig
oppvåkning og å følge fullstendig. Shintoisme har den lignende termen Kamunagara. Alle disse
er ulike navn på tilstanden åndelig frigjøring for mennesket.
I Scientology eksisterer lignende termer, som angis som de aldri-før-oppnådde åndelige
nivåene Clear og OT. (OT betyr Opererende Thetan. Thetanen er Scientology-betegnelsen for
åndelig entitet eller åndelig vesen.)
Herr Hubbard har etterlatt seg to brev adressert til buddhismeledere hvor han erklærte at
Scientology kunne gjøre tilstanden Bodhis oppnåelser mulige for alle i løpet av to eller tre år,
og foreslo at buddhismeledere sender to unge menn fra hver sekt for å trene i Scientologys
lære og bringe den læren tilbake til sine sekter.
Islam betyr veien til å bli fri og veien til frigjøring. For å oppnå de åndelige tilstandene Clear
og OT i Scientology må man studere og anvende det man lærer i det som er betegnet som
Broen til total frihet. Denne Broen er faktisk et kart som viser hovedtrekkene for veien med

Side 5

NOR Scn and Islam.indd 5

APPROVED

12/20/2017 10:30:41 PM

studier og anvendelse man må følge for å nå frem til denne friheten. I forhold til streben etter
åndelig frihet har Islam og Scientology mye til felles.
III. Me n n e ske ts sammen setning fra syns punktet
ti l Sc i e n to logy og i slams ke filo sofier
Både islamsk filosofi og Scientology-filosofi konstaterer at mennesket består av ånd, sjel og
kropp.
Allamah Sayyid Muhammed Husayn Tabatabai forklarte den islamske stillingen best som
følger:
De som til en viss grad er kjent med de islamske vitenskapene, vet at innenfor
den hellige bokens lære og profetens tradisjoner, er det mange referanser
til ånden og korpusen, eller sjelen og kroppen. Selv om det er relativt lett
å forestille seg kroppen og hva som er legemlig, eller det som kan bli kjent
gjennom sansene, er det å forestille seg ånden og sjelen vanskelig og komplisert.
Folk som befatter seg med intellektuelle diskusjoner, slik som teologene og
filosofene, Sjia så vel som Sunni, har lagt frem ulike syn hva åndens (ruh)
realitet angår. Likevel er det som til en viss grad er sikkert, at Islam holder
ånden og kroppen for å være to realiteter stilt opp mot hverandre. Gjennom
døden mister kroppen særpreget liv og går gradvis i oppløsning, men det er
ikke slik med ånden. Snarere tilhører livet, i sin opprinnelse og sitt prinsipp,
ånden. Når ånden forenes med kroppen, henter kroppen også liv fra den, og
når ånden atskiller seg fra kroppen og kutter sine bånd til kroppen – hendelsen
som kalles døden – slutter kroppen å fungere mens ånden fortsetter å leve.
Herr Hubbard beskriver menneskets deler i boken Scientologi: Tankens grunnbegreper som
følger:
Det enkelte mennesket kan deles i tre deler.
Den første av disse er ånden, i Scientology kalt THETANEN.
Den andre av disse delene er SINNET.
Den tredje av disse delene er KROPPEN.
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Videre fortsetter han:
Disse Menneskets tre deler – thetanen, sinnet og kroppen – er tre forskjellige
studier, men de påvirker hverandre merkbart og kontinuerlig. Av de tre er
thetanen den overordnede enheten. For uten thetanen ville det ikke eksistere
noe sinn eller være noe liv i kroppen. Mens uten en kropp eller et sinn er det
fremdeles aktivitet og liv i thetanen.
Thetanen er personen. Du er DEG SELV i en kropp.
Fra et Scientology-synspunkt lever thetanen videre etter døden, siden thetanen er udødelig.
Dette kan ses å være i overensstemmelse med de islamske overbevisningene om ånden.
Et understudium av Scientology er Dianetics. Denne ble først introdusert som et studium av
sinnet, men senere, etter hvert som utviklingen av dette studiet vokste, ble det videre omdefinert
som et studium av «Hva sjelen gjør med kroppen». Scientology ble videre omdefinert som
«Studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».
Likhetene er videre poengtert av dette utsagnet fra herr Hubbard: «Etter hvert som studiet
har beveget seg fremover, er det imidlertid blitt mer og mer innlysende at den overordnede
aktiviteten i livet er thetanens, og at det i fravær av ånden ikke eksisterer noe ytterligere liv.»
Dermed kan man se at det som kalles ånd, sjel og kropp, så vel som liv og død, samsvarer mye
med hverandre i både Islam- og Scientology-filosofier.
IV . A hl ulb a yt – undersøkel se av forholdet
m e llo m Is lam og Scientology
For å forstå at Islam og Scientology er forenlige og i samsvar, hjelper det å kjenne til Ahlulbayt.
På grunn av uttalen staves uttrykket Ahlulbayt, men det er faktisk Ahl al-bait. Ahl betyr familie
og al-bait betyr Guds hus. Ahlulbayt betyr dermed familie av Guds hus, selv om det generelt
sett anses å bety: «Familien til profetens husstand.»
Mens Koranen oppfordrer muslimer til å akseptere at tidligere profetier og viten faktisk er en del
av islamsk tanke og et sted for islamsk studium, gjør også Scientology dette til en viss grad. På
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lignende vis skriver L. Ron Hubbard: «Fenomenene i Scientology er oppdaget og er felles for alle
mennesker og alle livsformer.» Da han beskrev Scientologys mål, erklærte han: «Denne suksessen
skyldes de forente sannhetene fra femti tusen år med tenkende mennesker, destillert og forsterket
gjennom nye oppdagelser om Mennesket.» Det er tydelig at både Scientologys og Islams lære har
den forståelsen at deres filosofier og vitenskaper (begge disse religionene erklærer at de har både
filosofier og vitenskaper siden de er religioner i selve betegnelsens videste og fulleste betydning, og at
både filosofiene og vitenskapene deres er beviselige) ikke bare omfatter deres egne tilhengere, men
gjelder for alle typer liv og dets interaksjon innenfor universet og bortenfor. Fra dette synspunktet
ville begge religioner anse seg selv som å ha den forståelsen at de er en del av menneskehetens familie
og at menneskeheten er noe som skal hjelpes gjennom deres respektive viten om livet og universet.
En fundamental og svært grunnleggende side ved både Scientology og de islamske religionene
er at de begge tror at mennesket grunnleggende sett er godt. Dette er noe som skiller seg svært
fra kristendommen, som antar at mennesket er sammensatt av den opprinnelige synden. Med
en slik grunnleggende felles forståelse ville denne forfatteren bli overrasket om medlemmer
av Scientology- og Islam-religionene ikke kunne oppnå en forståelse av hverandre.
V . Sc i e ntology og Imam Z amam
I Sjiaislam finnes profetien om Muhammed (fvmh) som etterlot seg en avgjørende hadith (som
betyr en muntlig tradisjon) som slår fast: «Jeg etterlater dere viktige ting. Koranen som er boken
om Gud, og min Ahlulbayt (familie av Guds hus), og du kan aldri skille dem ad.» Det finnes
en annen profeti i en annen hadith, og det er at hvert Koran-vers har sju betydninger, og disse
betydningene ble av Ali i profetens husstand gitt videre til imamen, som så gav dem videre til den
neste imamen. Ifølge Sjia-lærene er imamen den åndelige lederen for hele Islam. Disse sju forskjellige
betydningene av Koran-versene kan være enten åpenbare eller skjulte. Den nåværende åndelige
lederen kalles Imam Zamam, og han er nå i en tilstand av Ghaib, som, når det oversettes, betyr
skjult eller fraværende. Denne Imam Zamam er i en tilstand hvor ingen kan se, høre eller ta på ham
gjennom de vanlige persepsjonene, slik at det virker som om han er fraværende. Imidlertid er han
egentlig ikke fraværende, men heller strengt eksisterende. Dette er en stor og mystisk del av Islam,
men det er mulig at en slik tilstand lett kunne nås gjennom anvendelsen av Scientology-teknologien,
og at Imam Zamam kunne oppleves. Al-Hamd Li’ Llah (Takk for Gud)!
VI. Sc i entology s prak sis er
Koranen er ikke bare til overbevisning og tro. Det finnes også praksis som kan ses på
som tilsvarende Scientology i dens vektlegging av å føre et bedre liv. Åpenbart finnes det
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de rituelle praksisene i de enkelte kirkene som kanskje ikke vil være de samme, siden
Scientology-religionen opplagt ikke er den islamske religionen. Begge filosofier har imidlertid
doktriner og verker som er lagd for å hjelpe personer med å leve et bedre liv utenfor sine
respektive kirker og moskeer. Disse omfatter moralske og etiske kodekser for oppførsel som
medlemmer kan dra nytte av hvis de følges. Begge har sine egne justiskodekser.
Som et eksempel på en samsvarende moralkodeks kunne vi henvise til praksisen med
utelukkelse av alkohol på Islams vegne, mens L. Ron Hubbard, for Scientology, skrev om
alkohol i Veien til lykke: «Folk som drikker alkohol, er ikke årvåkne. Den svekker deres evne til
å reagere, selv om det for dem virker som om de er mer årvåkne på grunn av den. Alkohol har
en viss medisinsk verdi. Den kan bli grovt overvurdert. Ikke la noen som har drukket, kjøre
deg i en bil eller fly deg i et fly. Drikking kan ta liv på mer enn én måte. Litt brennevin rekker
langt; ikke la for mye av det ende opp i ulykkelighet eller død. Avhold folk fra overdreven
drikking.» De to synspunktene på alkohol er åpenbart ikke identiske, men mange scientologer
drikker ikke alkohol og ville kjenne seg godt hjemme i et muslimsk alkoholfritt miljø.
Dette er ganske enkelt et eksempel på en kodeks i livet som begge religioner til en viss grad deler og
overholder, slik at deres medmennesker kan overleve bedre. I dette henseende har de forenlighet.
Hovedpraksisen i Scientology er imidlertid praksisen auditering, som er en praksis for å heve
en til den åndelige tilstanden Clear og OT. Naturligvis finnes det ingen skriftlige påstander hos
Scientology om at man faktisk kunne kontakte stadiet Ghaib, hvor Imam Zamam eksisterer.
For å oppnå en slik åndelig tilstand i Islam, sies det at man ville være nødt til å faste og be,
men dette stadiet anses ikke av scientologer for å være det samme som Clear eller OT.
Tilstanden Clear, og over det, OT, oppnås gjennom auditering. Auditering er praksisen hvorved
Scientology, med assistanse fra en som er godt trent, kjent som en auditør (som betyr en som
lytter, fra latin audire, å lytte), rettes mot det faktiske åndelig vesenet, eller thetanen, som det
kalles i dens egen terminologi. Personen, som er thetanen, blir, med hjelp fra auditøren og
hans år med tålmodig studium og ferdighet, i stand til å lokalisere, i personens hukommelse,
ganger da han har redusert seg selv som et åndelig vesen, redusert sin evne og persepsjon som
et åndelig vesen, og slik snu det som kalles tilværelsens nedadgående spiral. Til å begynne med
vil det bli funnet at mye av det som har redusert et åndelig vesens (eller thetanens) evner, er
skjult for hukommelsen og synes tapt. Dette er tilfellet for folk flest. Med bistand fra auditøren
blir personen som mottar auditering, imidlertid snart i stand til å gjengi sin fortid og ellers
gjenvinne tapte minner og åndelige evner og begynne den oppadgående ferden på Broen til
total frihet. Det er denne Broen, som også er representert diagrammatisk som et graderings- og
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bevissthetskart over en persons ferd til full OT (Opererende som en Thetan) som viser hver
persons relative posisjon mens han tilbakelegger denne åndelige veien til større evner. Som
thetan er et vesen i stand til å gjenvinne ellers tapt bevissthet, persepsjoner og evner. På Broen
til total frihet er hvert trinn tydelig merket opp med den forventede tilbakevendingen av hver
evne skrevet ved siden av hvert nivå. Resultatene av å bevege seg opp denne Broen er kjente
på forhånd og grundig forutsigbare.
Det er med denne økte persepsjonen og bevisstheten at denne forfatteren kan forvente at
tilstanden Imam Zamam kan nås. Fra studiet av begge religioner kan denne forfatteren forvente
at Imam Zamam er direkte tilgjengelig gjennom Scientology-auditering.
VII. Fr e mkom sten av M ahdi – dens
f o r ho l d til Scientology s mål
Allamah Sayyid Muhammed Husayn Tabatabai skrev dette om Mahdi:
På grunn av indre nødvendighet og besluttsomhet vil fremtiden derfor se en
dag når menneskesamfunn vil være fylt med justis og når alle vil leve i fred
og ro, når mennesker fullt ut vil ha dyd og perfeksjon. Etableringen av en slik
tilstand vil skje gjennom menneskehender, men med guddommelig bistand.
Og lederen av et slikt samfunn, som vil være menneskets frelser, kalles i språket
til hadith-en, Mahdi.
I forskjellige religioner som styrer verden, så som hinduisme, buddhisme,
jødedom, kristendom, zoroastrisme og islam, finnes det henvisninger til en
person som vil komme som menneskehetens frelser. Disse religionene har
vanligvis gitt glade tidende om hans komme, selv om det naturligvis finnes visse
detaljforskjeller å få øye på når disse lærene nøye sammenlignes. Hadith-en
om den hellige profeten som alle muslimer er enig om: 'Mahdi-en er av mitt
avkom', henviser til den samme sannhet.
L. Ron Hubbard skrev: «Scientologys mål er å sette individet i stand til å leve et bedre liv ifølge
dets egen vurdering og med sine medmennesker og å spille et bedre spill.»
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I 1965 skrev herr Hubbard Scientologys mål:
En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor de dyktige
kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor Mennesket er
fritt til å heve seg til større høyder, er Scientologys mål.
Disse målene ble første gang kunngjort for en enturbulert verden i 1950, og er
godt innenfor rekkevidden av vår teknologi.
Upolitisk av natur ønsker Scientology ethvert individ fra enhver tro, rase eller
nasjon velkommen.
Vi søker ingen revolusjon. Vi søker bare evolusjon til høyere stadier av væren
for individet og for samfunnet.
Vi oppnår våre mål.
Etter endeløse årtusener med uvitenhet om seg selv, sitt sinn og universet, har
et gjennombrudd blitt gjort for Mennesket.
Andre bestrebelser Mennesket har gjort, er blitt overgått.
Denne suksessen skyldes de forente sannhetene fra femti tusen år med
tenkende mennesker, destillert og forsterket gjennom nye oppdagelser om
Mennesket.
Vi ønsker deg velkommen i Scientology. Det eneste vi forventer av deg, er
din hjelp i å oppnå våre mål og å hjelpe andre. Vi forventer at du blir hjulpet.
Scientology er den mest vitale bevegelsen på jorden i dag.
I en turbulent verden er jobben ikke lett. På den annen side, hvis den var det,
hadde vi ikke vært nødt til å gjøre den.
Vi respekterer Mennesket og tror at det er verdt å hjelpe. Vi respekterer deg
og tror at også du kan hjelpe.
Scientology skylder ikke noen sin hjelp. Vi har ikke gjort noe som krever at vi blid
gjør noen. Hadde vi gjort det, ville vi ikke nå være oppvakte nok til å gjøre det vi gjør.
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Mennesket er mistenksomt overfor alle tilbud om hjelp. Det har ofte blitt
forrådt, fått sin tillit knust. Altfor ofte har det stolt på noe og blitt forrådt. Vi
kan feile, for vi bygger en verden med brukne strå. Men vi vil aldri forråde
din tillit til oss så lenge du er en av oss.
Solen går aldri ned over Scientology.
Og måtte en ny dag rinne for deg, for dem du er glad i, og for Mennesket.
Våre mål er enkle om enn de er store.
Og vi vil lykkes, og vi lykkes for hver gang jorden dreier rundt.
Din hjelp er akseptabel for oss.
Vår hjelp er din.
For Scientologys fremtid skrev herr Hubbard:
Med Scientology kan Mennesket forhindre sinnssykdom, kriminalitet og krig.
... det viktigste kappløpet på jorden i dag er ikke mellom én nasjon og en
annen. Det eneste kappløpet som teller i dette øyeblikket, er kappløpet mellom
Scientology og atombomben. Som flere velkjente autoriteter har uttalt, kan
Menneskets videre historie meget vel avhenge av hvem av dem som seirer.
L. Ron Hubbard lot aldri som om han var noe annet enn et menneske. Likevel, hvis arbeidet
hans går i oppfyllelse, da ville det oppfylle profetiene om Mahdi. Når det gjelder andre
religioner henviser buddhisme til Metteyyas tilbakevending. Igjen, denne profetien er om
tilbakevendingen av en mann som ville fullføre Buddhas arbeider. Valget av tidspunktet for
Metteyyas tilbakevending har i Pali blitt fastslått å være omtrent 2500 år etter Buddhas død.
Det var omtrent året da Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet ble utgitt, i
1950. Det var noen få korte år etter det da herr Hubbard skrev sitt dikt The Hymn of Asia, hvor
han i åpningslinjen spurte: «Er jeg Metteyya?» Siden den gang har Scientology-bevegelsen
vokst til 8 millioner medlemmer over hele verden, og den fortsetter å øke. Den har etablert
skoler, rehabiliteringsprogrammer for stoffavhengige og kriminelle og verdensomspennende
kommisjoner for eliminering av årsakene til sinnssykdom. I tillegg til dette øker den kontinuerlig
evnene, bevissthetene og intelligensen til de som tar imot utfordringen herr Hubbard har stilt
foran dem.
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Siden herr Hubbard forlot kroppen sin i 1986 har han og Scientology-organisasjoner bokstavelig
mottatt tusener på tusener av proklamasjoner, priser og anerkjennelser fra regjeringer og
organisasjoner og enkeltpersoner verden over.
Konklu sjon
Islam og Scientology har noen likheter. Streben etter kunnskap og visdom er høyest blant dem.
De ønsker begge å opphøye og frigjøre mennesket. Begge to har den dype og høyst aktede
læren andre religioner og sekteriske praksiser har. Begge har blitt urimelig forfulgt i media
med åpenbart falsk informasjon spredt om dem. Begge har hatt fremgang til tross for dette.
Det er likevel troen på at mennesket kan bli hjulpet, som får disse to religionene til å bli
studert av denne forfatteren, og denne forfatteren tror at begge religioner ikke bare har mye
å by menneskeheten på, men hverandre også.
Hajji 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
Hajji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada har studert de
østlige og vestlige religionene i et halvt århundre. Han har
blitt tilstått den høyaktede islamske tittelen Hajji, etter å ha
fullført en pilegrimsferd til Mekka. Han er president for
Ahlul-Bait (A.S.)-senteret i Japan.
Han har oversatt Koranen til japansk for utgivelse.
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