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i. introduktion

Hvad er definitionen på en religion? Selv anerkendte (ikke alle politiske strukturer anerkender 
religioner) og traditionelle, etablerede religioner stiller ofte spørgsmål om deres oprindelse i et 
forsøg på at bevise, at de i virkeligheden er den eneste sande religion. Enhver som siger: ”Min 
herre er den største inkarnation af Gud, eller den eneste oplyste herre”, er ubestrideligt uvidende. 
Målestokken til at bedømme fuldt oplyste åndelige ledere besiddes kun af fuldt oplyste disciple. 
En oplyst discipel er fuldstændig loyal over for sin herre, lærer eller guru, som viste ham vejen 
til indsigt, men han respekterer altid andre avatarer og herrer.1

”Så mange forskellige definitioner [af religion] er udformet i den vestlige verden i tidens løb, 
at selv en ufuldstændig liste over dem ville være ubrugelig”, står der i Encyclopedia of Religion 
(Mircea Eliade, Macmillan, London/New York: 1986, s. 283). Derfor må jeg stille mig tilfreds 
med nogle af kendetegnene ved religiøs oplevelse og den indsigt, at religioner har et dybt 
kulturmæssigt og socialt grundlag.

I den mest generelle sammenhæng er religion menneskets søgen efter en forbindelse med det 
”åndelige” – faktisk en sammenslutning med – ofte med eller førende til gudsdyrkelse.

For kristne betyder dette at komme tilbage til stadiet før ”menneskets fald”, som de tror er muligt 
gennem Guds søn, Jesus Kristus. Med andre ord, religion (Jesus) forener og er et symbol for 
samhørighed med Gud og mennesket. Et hovedproblem ved religion er imidlertid, at hver enkelt 
religions teologer har forskellige opfattelser af deres religion. Det kan siges, at religion forener, 
og at teologi splitter. Men teologi er nødvendig for at forstå religion og religioner.
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Rudolf Otto (1869-1937) definerer i sin bog Das Heilige essensen af religiøs bevidsthed som 
ærefrygt, en unik blanding af frygt og fascination af det guddommelige. Han citerer mange 
oplevelser fra Indien, Marokko og sit hjemland, og konkluderer, at mennesker, alle mennesker, 
fra tid til anden anerkender en guds eksistens.

Mircea Eliade (1907-86) ville tilføje, at overbevisning med hensyn til Gud ikke er begrænset til 
oplevelse. Det eksemplificeres i symbolismer og ritualer over hele verden. Symboler, ritualer 
og oplevelser resulterer i søgen efter, hvorfor mennesket handler, som det gør. Symboler og 
ritualer er rodfæstede i mytologi.

Med disse definitioner i mente bruger jeg derfor to udbredte udsagn om de væsentligste kendetegn 
ved en religion. Det ene nævnes af Dr. Rainer Flashe (Marburg) på side 27 i ”Acta Comparanda II” 
(Antwerpen 1987): ”Ved en ny religion forstår vi en religiøs bevægelse, som drejer sig om en 
ny doktrin, en ny kult, og et nyt samfund, som er opbygget med baggrund i disse to faktorer.”

Det andet udsagn eller definition tager jeg fra Dr. W. Lutjeharm (Bruxelles) fra Hernhutter-
religionen i en afhandling om Zinzendorf og det overnaturlige, som beviser, at alle religioner 
er et produkt af evolution (Brusselse Theologische Studies, nummer 1, 1976, s. 6): I det øjeblik 
en gruppe mennesker samles beroende på en fælles oplevelse og bøjer sig, er der en religion. 
Når de – denne gruppe – bruger denne handling som en skik, kan vi tale om en konkret 
religion, Religionsanstalt. Når en person tager lederskabet, bliver den ansvarlige og beordrer 
folk at handle på samme måde, så er det en trosretning eller en sekt. Og hvis en anden har 
lyst at gøre det anderledes, så kan vedkommende starte en ny sekt. På denne måde tilbeder 
alle mennesker det Væsen, som ”uns so einen Schauer macht”.

I en religion kan vi derfor forvente at finde en forbindelse eller en sammenslutning med 
det åndelige og det transcendentale: en doktrin og praksis såvel som symboler, ritualer og 
oplevelser i forbindelse med den transcendentale verden, og et samfund centreret omkring 
den slags tro og praksis.

ii. Syn på Scientologi 

Da jeg undersøgte Scientologi, bemærkede jeg, at der er fællestræk med flere forskellige andre 
religioner bl.a.: Christian Science (grundlagt af Mary Baker Eddy i 1879)2, the Religious Society 
of Friends eller Kvækerne (grundlagt af George Fox i 1665)3, the New Church of Jerusalem 
(baseret på E. Swedenborgs filosofi (1688-1772)) (grundlagt i 1780’erne)4, Antoinisme (grundlagt 
af Père Antoine i 1910)5, og, hvad angår selve filosofien, visse aspekter af buddhisme.
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Dette er ikke synkretisme, men blot skæbne. Scientologi stammer fra en tænker – L. Ron 
Hubbard – og er udviklet i en tid, hvor mennesker søger efter nye former for gudsdyrkelse 
inden for deres egen religion, trosretning, kult eller sekt. (Etymologisk kan ordet sekt sættes i 
forbindelse med det latinske ord sequi, at følge). Scientologis budskab er hverken kristent, jødisk 
eller islamisk, men det har ældgamle rødder. Det starter med Vedaen, hvor Hubbard finder mere 
visdom end i vestens teologi/filosofi, der forsøgte at adskille og lave afgrænsninger i visdom.6

Selvom Scientologi har visse fællestræk med andre religioner, er Scientologi unik med en 
omfattende selvstændig doktrin baseret på L. Ron Hubbards skrifter, og dens egen unikke 
religiøse praksis.

Fordi Scientologi blev grundlagt i den ”barbariske” vestlige verden,7 hvor ”Golem” er blevet 
”herren”,8 tilbyder den en åben dør til dem, som leder efter et åndeligt budskab i den moderne tid.

iii. dogme

Da L. Ron Hubbard skrev bogen, Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed, hvor 
der fremsættes en af-reaktionsterapi, tænkte han, så vidt jeg ved, ikke på, at den ville føre 
en kirke eller tro med sig. Hans eneste mål på det tidspunkt var spørgsmålet om, hvordan 
mennesker kan hjælpes med processer, der henvender sig til sindet. Med andre ord tvivlede 
han på psykoanalytikeres behandling.9 Derfor søgte han efter et andet system, der kunne 
hjælpe mennesker og gøre dem mere duelige, og som han fremsatte i den elementære lærebog 
Dianetik, udgivet første gang i 1950.

I sin videre forskning opdagede Hubbard, at en person er mere end blot en krop eller et sind. 
Et menneske er faktisk et udødeligt, åndeligt væsen, som han kaldte en ”thetan”. Thetanen 
er selve individet, ikke hans krop eller sind eller noget som helst andet. Det er ikke noget, 
han har, men det han er. Thetanen har gennemlevet utallige tidligere livstider og vil overleve 
den nuværende krops død. Begrebet om tidligere liv i Scientologi kan sammenlignes med de 
karmiske tilblivelser (samskara) i buddhisme.10

Ifølge Scientologis doktrin er thetanen tynget af traumatiske oplevelser i det nuværende og 
tidligere liv, som er oplagret i det reaktive sind. Disse oplevelser kan fortsætte med at påføre 
ham smertefølelse eller få ham til at handle irrationelt og blokere for fuldstændig klar, åndelig 
bevidsthed og evner. Scientologi henvender sig til disse traumatiske oplevelser i fortiden 
gennem auditering, hvor thetanen kan lettes for disse gamle oplevelser og blive mere bevidst 
om sig selv som åndeligt væsen. Han finder svar på spørgsmål som f.eks.: Hvem er jeg? 
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eller: Hvorfor eksisterer jeg? Efterhånden som han opnår større åndelig bevidsthed gennem 
auditering, lærer han også at leve et mere fuldendt og etisk liv på alle områder af eksistens, som 
i Scientologi kaldes de otte dynamikker. Enhver person forstås at eksistere og søge overlevelse 
på otte dynamikker, beskrevet som følger: 

Førstedynamik: Den dynamiske tilskyndelse til at overleve som individ.

Andendynamik: Tilskyndelsen til at overleve gennem sex og familie.

Tredjedynamik: Overlevelse som en gruppe. Dette omfatter alle grupper som f.eks. ens 
arbejde, skole, klub osv.

Fjerdedynamik: Tilskyndelsen til at overleve for hele menneskeheden.

Femtedynamik: Tilskyndelsen til at overleve for alle livsformer, både flora og fauna.

Sjettedynamik: Tilskyndelsen mod overlevelse af det fysiske univers, omfattende al 
materie, energi, rum og tid.

Syvendedynamik: Tilskyndelsen til at overleve som ånder – den åndelige dimension.

Ottendedynamik: Tilskyndelsen til at overleve som uendelighed eller det Højeste Væsen.

Disse dynamikker kan opfattes som koncentriske cirkler, hvor hver højere dynamik omringer 
dynamikkerne under den. Auditering (en-til-en åndelig vejledning der er Scientologis centrale 
praksis) henvender sig til alle dynamikkerne og løfter en persons bevidsthed og ansvar på 
dem alle, inklusive hans forhold til den åndelige dimension og Gud.

Begrebet det Højeste Væsen eller Gudsdynamik er en rød tråd i Scientologis doktrin. Selvom 
Scientologi ikke har et specifikt dogme om, hvilken form det Højeste Væsen indtager, fremgår 
det i den religiøse doktrin at være en skaber-Gud i toppen over al eksistens. Guds eksistens 
og rolle ses, for eksempel, i Scientologi kirkens trosbekendelse: 

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 leve deres eget liv.

At alle mennesker har en umistelig ret til at bevare deres egen sunde dømmekraft.
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At alle mennesker har en umistelig ret til at forsvare sig selv.

At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne 
organisationer, kirker og regeringer.

At alle mennesker har en umistelig ret til frit at ytre deres meninger i tanke, tale og skrift, 
og til at imødegå eller udtrykke sig om andres meninger i tale og skrift.

At alle mennesker har en umistelig ret til at føre slægten videre.

At Menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.

At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra 
religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.

Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve 
eller tilsidesætte disse rettigheder.

Og vi i denne kirke tror

At Mennesket inderst inde er godt.

At Mennesket stræber efter at overleve.

At Menneskets overlevelse afhænger af ham selv og hans medmennesker og af hans opnåelse 
af samhørighed med universet.

Og vi i denne kirke tror, at Guds love forbyder Mennesket 

At tilintetgøre sin egen art.

At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.

At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.

At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.

Og vi i denne kirke tror

At ånden kan frelses. 

Og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

Ud over auditering søger scientologer også indsigt gennem studie af L. Ron Hubbards skrifter 
eller ved at lytte til hans indtalte foredrag, som er meget omfangsrige. Dette studie, kaldet 
uddannelse, er den anden hovedpraksis i Scientologi ved siden af auditering.
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Scientologi har også et renselsesprogram, som bruger en kombination af fysisk udfoldelse, 
vitaminer og sauna til at frigøre kroppen for medicinrester, stoffer, kemikalier og andre 
urenheder, som hindrer åndelig fremgang. Dette er en del af at leve et ”afbalanceret liv” (som 
ligeledes er et grundprincip inden for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Mormonerne), 
der hjælper en person med at komme i kontakt med den ottende og højeste dynamik, som 
er ”Gudsdynamikken”.11

Scientologi præster udfører også bryllupper, begravelser, dåb og præstelig vejledning gennem 
ceremonier og symbolisme unikke for Scientologi.

Scientologi har nogenlunde samme syn på dogmer som de fleste andre religioner. Den 
præsenterer dem som objektive kendsgerninger, men bruger ikke ordet på samme måde som 
den romerskkatolske kirke, hvor dogmerne er urokkelige i al evighed (Vatikanrådet, 1870).

Hubbard erklærede, at det første princip er, at visdom er tiltænkt alle. Det andet er, at visdom 
skal kunne anvendes, og det tredje princip er, at den kun har værdi, hvis den er sand, eller hvis 
den fungerer. L. Ron Hubbard sagde: ”Scientologi vil nå så langt, som den virker.”13

iV. Konklusion

For lærde inden for historien bag religioner, samfundslære, og/eller komparativ religion, er 
der ingen tvivl om, at Scientologi er en religion.

Gennem auditering og studie af L. Ron Hubbards skrifter øger et individ sin åndelige bevidsthed 
og stræber efter harmoni hen over alle dynamikkerne, inklusive den Syvende dynamik (åndelig 
dimension) og den Ottende dynamik (det Højeste Væsen). Det er en religiøs bevægelse med 
sin egen doktrin og praksis og et fællesskab, som er etableret for og centreret omkring dets 
religiøse overbevisninger. Scientologi har sine egne ritualer og symbolisme og er baseret på 
grundlæggeren, L. Ron Hubbards, opdagelser og vision.

Scientologi har visse fællestræk med andre religioner, men for dens tilhængere er den en unik 
vej, der forbinder dem til det åndelige og det guddommelige.

Christiaan Vonck  
Antwerpen, 1996 
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BemærKninger

1. ”Truth vs. Small-minded Religious Dogma” i ”Self-Realization”, USA, vinteren 1995,  
bind 67, nr. 1, side 32.

2. Christian Science blev grundlagt under lignende omstændigheder som Scientologi, idet 
den begyndte med spørgsmål om mental helbredelse. Mary Baker Eddys hovedprincipper 
var, at Gud er sind og ånd, og at Han er god. Fordi Han er god, er Hans værker (skabelser) 
også gode. Med andre ord materie, synd, sygdom og død eksisterer faktisk ikke. Den person, 
som accepterer dette, er oplyst. Den person, som lever ifølge Jesu lære, har et godt fysisk 
og åndeligt liv.

3. Medlemskab, ægteskab og andre formaliteter er ligesom dem i Religious Society of Friends 
(Kvækerne) uden en fastlagt form for liturgi, selvom der er eksempler på visse faste mønstre 
afhængig af de kulturelle omgivelser. Se f.eks. ”Church Government” i London Yearly 
Meeting of the Religious Society of Friends (Friends Book Centre, London 1968).

4. Ligesom Hubbards skrifter i Scientologi er E. Swedenborgs skrifter hellige 
(åbenbaringsoplevelser), som skal anvendes af tilhængerne i overensstemmelse med de trin, 
forfatteren har fremsat. Der bruges oversættelser, men for de grundlæggende doktriner bør 
man gå tilbage til det oprindelige sprog. Man ser ordbøger overalt i disse centre. I visse New 
Churches of Jerusalem, f.eks. den i Den Haag i Holland, er oplæsningerne fra de oprindelige 
latinske tekster (Swedenborg skrev på latin), og præsten vil kommentere så dybsindigt som 
muligt. Kun præster, som kan læse latin, kan ordineres. Ron Hubbards oprindelige skrifter 
anvendes med samme omhu. (”The Religion of Scientology”, 1994, side 5).

5. (Père) Louis-Joseph Antoine (1845-1912) var en belgisk minearbejder, som efter at have læst 
bogen Livre des Esprits af A. Kardec grundlagde adskillige kirker, kaldet templer (i Belgien 
og desuden i Tyskland, Frankrig, Polen og lande i Afrika og Sydamerika), hvor der blev holdt 
helbredelsesceremonier. Han var ikke kristen. Som strukturel teosofist (han kaldte sig selv 
grundlægger af ”New Spiritualism”) var han åben for alle former for religiøse doktriner, især 
fra Orienten. Hans lære: ”Toute matière est illusion; le mal n’existe pas en soi mais est un 
produit de notre imagination. Le bonheur consiste à être dépouillé de tout desir, provoqué par 
le vue des formes changeantes et illusoires de la matière. De réincarnation en réincarnation, 
notre esprit atteindra un jour la libération”. (Oversætterens anmærkning: ”Al materie er 
illusion; det onde eksisterer ikke som sig selv, men er et produkt af vores forestillingsevne. 
Lykken består af at være fri for al begærlighed, forårsaget af synet af eller illusoriske former 
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for materie. Fra reinkarnation til reinkarnation vil vores ånd en dag opnå frigørelse.”) The 
Dictionary of Religions (University Press of France) kalder denne religion en slags primitiv 
buddhisme. Hans åndelige helbredelse af de syge bragte ham for domstole i 1901 og 1907 (både 
de gejstlige og de lovlige lægelige myndigheder anklagede ham), hvor han efter en brydsom 
debat blev frifundet. Stort set det samme skete for Mary Baker Eddy, George Fox og Emmanuel 
Swedenborg. Scientologi har været udsat for lignende forfølgelse på visse områder.

6. Barbarisme-traditionen. Phoenix-foredragene, s. 33. (Publications Organization World 
Wide, 1968).

7. Rabbiner A. Malinsky angående ”teknisk videnskabs fremgang og menneskets forfald” i 
”Acta Comparanda II”, Antwerpen 1987, s. 7.

8. Phoenix-foredragene, s. 33.

9. I for eksempel psykoanalyse accepterer psykoanalytikeren ikke, hvad personen siger, 
men fortolker det, evaluerer hans tilstand for ham osv. Dette er antitesen til Scientologis 
auditering, hvor det er auditoren (”den som lytter” fra latin audire, at lytte) udtrykkeligt 
forbudt at evaluere for individet. Personen finder sine egne svar. (Hvad er Scientologi? 
Bridge Publications, 1992, s. 163).

10. I Har du levet før dette liv? Selvom den oprindelige betydning af udtrykket karma ganske 
enkelt er ”gerning”, er det i forbindelse med kausalitetsteorien populært blevet betragtet 
som en slags potentiel magt, opnået som resultat af alle fortidens gerninger. Det vil sige, 
alle tidligere handlinger resulterer enten i godt eller skidt, lidelse eller nydelse, alt afhængig 
af handlingen, og det har en indflydelsesmagt over fremtiden, og betragtes som ens karma. 
Troen går på, at hvis en god gerning bliver gentaget, ophobes der godhed og dens potentielle 
magt vil virke som en gunstig indflydelse på fremtiden. (Se f.eks. ”The Teaching of the 
Buddha,” Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo 1966, s. 300).

11. The Phoenix Lectures, s. 315.

12. De vigtigste objektive kendsgerninger (”dogmer”) inden for Scientologi er Hubbards skrifter, 
begyndende med Dianetik. Disse skal opleves og afklares af eleven selv. Auditorens eller 
supervisorens opgave er udelukkende at assistere medlemmet af menigheden.

13. I ”The Church of Scientology”, s. 2.

DAN Scn and Religion.indd   8 2/8/2017   8:19:56 PMAPPROVED



Side 9

om forfatteren

Uddannelse
Marnixschool (Antwerpen)
K. Athenaeum (Antwerpen)
Landbouwschool (landbrug i Stabroek)
Institut Biblique Européen, Paris, Frankrig (1957-60)
Lingvistik (S.I.L. i samarbejde med University of London. 1959)
Seminario Teologica Baptista, Lissabon, Portugal (1960-61)

ordineret
Den forenede protestantiske kirke i Belgien (Genk, 1979)
Southern Baptist Convention (Phoenix, Arizona, USA, 1980)
Protestantse Theologische Faculteit, Bruxelles, Belgien (1969-70)
Southern University, USA. Ph.d. afhandling, ”The Philosophy of Inmates based on the Theology 
of K. Barth & R. Otto” (1977)
Parthasarathy C. Akademiet, Indien: Æres ph.d. (1985)

ansættelser
Assisterende præst (C.I.B.I.) i den belgiske hær i Tyskland (1962-63) 
Lærer i protestantisk religion, folkeskoler (1963-65)
Redaktør/grundlægger af tidsskriftet (hver fjortende dag) ”Op Vrije Voeten” (1962-79)
Direktør/grundlægger af Op Vrije Voeten Youth Service (1963-79)
Grundlægger/administrator af the Independent Federation for Youth Services (indtil 1978)
Medlem af kommissionen og rådet i ministeriet for undervisning og kultur (indtil 1978)
Medstifter og formand for Belgien-Surinam komitéen (1975-92)
Administrator af den flamske tidsskrift-forening (1967-83)
National direktør for the International Christian Youth Exchange (1971-76) 
Landsdækkende korrespondent for Økumenisk ungdomsråd i Europa (1975-77)
Ungdomspræst i the Gospel Missionary Union (Zeist) for Belgien indtil 1970
National direktør for Unge for Kristus (1963-79)
Kasserer i YFC-International Europa (1967-70)
Kaplan for fængselssystemet (1976-82)
Kaplan for migrerende arbejdstagere (1980-85)
Medlem af generalforsamlingen i Schola Para Medicorum (1982-89)
Medlem af U.P.C.B. (Brasschaat)
Medlem af generalforsamlingen i Fakultetet for komparative studier af religioner (1980- )
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Rektor for Fakultetet for komparativ undersøgelse af religioner (1980- )
Professor i filosofisk teologi (1985- )
Medlem af fonden ”Craeybeckx, Detiège, Grootjans”, Antwerpen Universitet (1995- )
Administrator af the World Congress of Faiths (1974- )
Administrator for Venner af det etnografiske museum i Antwerpen (1979- )
Medlem af den Økumeniske Workshop for information i Europa (1974- )
Medlem af W.C.R.P. Belgien (1989- )
Rådgiver for Kommissionen kristendom-islam i U.P.C.B. (1981- )
Medlem af baptisters præstefællesskab (1979- )
Administrator af Protektorkomitéen – jurisdiktion Antwerpen (1982- )
Redaktør af ”Acta Comparanda” (1983- )
Journalist ved ”Kerk en Leven” (1974- )
Præst ved den flersprogede baptistkirke, Antwerpen (1983- )
Medlem af Antwerpens filosofiske forening Arbejdsgruppe Kierkegaard (1990- )

DAN Scn and Religion.indd   10 2/8/2017   8:19:56 PMAPPROVED



DAN Scn and Religion.indd   11 2/8/2017   8:19:56 PMAPPROVED



DAN Scn and Religion.indd   12 2/8/2017   8:20:00 PMAPPROVED


	DAN Scn and Religion_Cover 07-02-2017 09-39 App.pdf
	DAN Scn and Religion 8-2-17 20-19 App.pdf

