




 

 

 

”Her står du, på en tornet og ugjestmild grunn. På den andre siden av kløften finnes et høyere 

nivå der ting er langt bedre. Scientologi er broen over den kløften – fra et lavere til et langt 

høyere eksistensnivå, en mer skinnende og lykkelig verden.”
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Forside: Manipulert versjon av forsiden til Hva er Scientology?: Den store encyclopedi [sic] om verdens raskest 

voksende religion (København: New Era Publications International APS, 1998). 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Helt fra første gang jeg hørte om L. Ron Hubbard og scientologien,
2
 var det noe ved denne 

utskjelte bevegelsen som fascinerte meg. Hver gang jeg kom over en artikkel om emnet, leste 

jeg den. Det kunne være tabloider som latterliggjorde kjendismedlemmer, eller mer seriøse 

artikler som omhandlet anklager om økonomisk svindel og hjernevask. Uansett var det alltid 

en negativ vinkling. Hvis grunnleggeren L. Ron Hubbard var nevnt, ble han omtalt som en 

science fiction-forfatter som gjorde gode penger på å starte sin egen religion (eventuelt sekt). 

Det hele var så ekstremt at det grenset til det komiske, og jeg ble heller aldri noe klokere på 

hva scientologi egentlig gikk ut på. 

Da jeg begynte på masterprogrammet i religionshistorie, var jeg usikker på valg av 

tema for min oppgave. For første gang prøvde jeg å sette meg ordentlig inn i scientologi. Jeg 

begynte å lese scientologilitteratur og fant også noen få akademiske avhandlinger. 

Scientologilitteraturen var svært omfattende og preget av et internt språk, men jeg fikk en viss 

forståelse av læren og praksisen. Både i den akademiske og religiøse litteraturen savnet jeg 

imidlertid et innblikk i de personlige aspektene ved scientologi. Hva var motivasjonen til de 

som ble medlemmer av denne kontroversielle bevegelsen? Og ikke minst, hva får de ut av å 

praktisere scientologi? Jeg fant ingen tilfredsstillende svar og bestemte meg derfor for å gjøre 

en nærmere undersøkelse av scientologien. 

Kort tid etter denne avgjørelsen kom bevegelsen i norske medias søkelys etter at et 

selvmord ble koblet til en personlighetstest fra Scientologikirken. ”Alt tyder på at 

scientologisekta har spilt en direkte rolle”, uttalte stortingsrepresentant Inga Marte 

Thorkildsen på førstesiden av Dagbladet.
3
 Scientologene ble fremstilt som hensynsløse i sin 

jakt på nye medlemmer, og diverse eksperter kritiserte den omtalte personlighetstesten: 

                                                 
2
 Enkelte forfattere bruker konsekvent stor forbokstav i scientologi siden det er et registrert varemerke. Jeg 

bruker liten forbokstav på samme måte som jeg ville gjort med andre religioner. Scientologiorganisasjonen 

Religious Technology Centre har registrert 109 varemerker tilknyttet scientologi i Norge. Patentstyret, 

https://dbsearch2.patentstyret.no/ (lesedato: 14.03.11). 
3
 Inga Marte Thorkildsen sitert i Tore Gjerstad, Ville vært i live i dag hvis hun ikke hadde gått til scientologene. 

Dagbladet, 15.04.08, http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/15/532571.html (lesedato: 14.03.11) 

https://dbsearch2.patentstyret.no/
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/15/532571.html


2 

 

”strider mot alle etiske retningslinjer”,
4
 ”har allerede ødelagt tusenvis av menneskeliv”,

5
 

”hverken vitenskapelig eller etisk”.
6
 Scientologien fikk til og med forsiden av 

finanstidsskriften Kapital: ”Grådighetens sekt: også i Norge”.
7
 Fremstillingene var ikke 

ukjente. Scientologien levde nok en gang opp til kallenavnet ”verdens mest kontroversielle 

religion”. De norske medlemmene holdt seg stort sett tause, og det gjorde religionsforskerne 

også. Med unntak av en kronikk på forskning.no,
8
 og noen få kommentarer på oppfordring fra 

VG,
9
 var det ingen norske akademikere som deltok i debatten. At diskusjonen om scientologi 

ble ført i tabloidaviser og på nettforum, mens akademikere og scientologer holdt seg i 

bakgrunnen, var ikke noe nytt, og heller ikke unikt for Norge. I forhold til de tallrike omtalene 

er det gjort svært lite forskning på scientologi. Grunnen til den manglende vitenskapelige 

interessen er uklar, men flere har nevnt frykten for å bli saksøkt av Scientologikirken, samt 

forestillingen om at scientologien ikke er ”reell religion” (og derfor ikke et egnet 

forskningsobjekt) som to viktige årsaker.
10

 

Hensikten med denne studien er å undersøke scientologiens soteriologi (frelseslære). 

Hvordan den presenteres i de religiøse skriftene, tolkes av medlemmene og fremstår i en 

religionshistorisk kontekst. Med utgangspunkt i soteriologien argumenteres det for at 

scientologien kan og bør defineres som en religion. Jeg mener frelsen er det beste 

utgangspunktet for å forstå scientologien som en religion og motivasjonen til medlemmene. 

Min studie er ikke et innspill i diskusjonen om Scientologikirkens organisasjonsstruktur, 

rekrutteringsmetoder, økonomiske transaksjoner, angrep på psykiatrien eller mangfoldige 

                                                 
4
 Testekspert Ole I Iversen sitert i Silje Bryne, Asle Hansen, Sindre Granly Meldalen, Svarene hennes kunne 

egentlig ikke brukes til noe som helst. Dagbladet, 19.08.08, 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/19/544095.html (lesedato: 14.03.11) 
5
 Scientologikritiker Andreas Heldal-Lund sitert i Øystein Eian, Per Øyvind Fange, Morten Ulekleiv, Her er den 

omstridte Scientologi-testen: Er ditt liv en konstant kamp for å overleve?. Verdens gang, 15.04.08, 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=505933 (lesedato: 14.03.11) 
6
 Psykolog Anders Skuterud sitert i Ida Halvorsen Kemp, Selvmordsspørsmål i Scientologi-testen. Aftenposten, 

15.04.08, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2369894.ece (lesedato: 14.03.11) 
7
 Vibeke Holth, ”Grådighetens sekt: også i Norge”. i Kapital årgang 38, nr. 9 (15.05.08): forside. 

8
 Førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, Geir Winje, Hva er det med scientologi?. Forskning.no, 08.05.08, 

http://www.forskning.no/artikler/2008/april/180176 (lesedato: 31.03.11). 
9
 Geir Winje uttalte seg også i VG sammen med Otto Krogseth, professor ved Universitetet i Oslo. Lars 

Akerhaug, Norske religionsforskere er delte i synet på scientologene og deres kontroversielle tester. Verdens 

Gang, 01.05.09, http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?atid=552875 (lesedato: 14.03.11); Det samme 

gjorde Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis ved NTNU, i VG og VG Helg: Øystein Eian, Per Øyvind Fange, 

Morten Ulekleiv, Her er den omstridte Scientologi-testen: Er ditt liv en konstant kamp for å overleve?. Verdens 

gang, 15.04.08, http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=505933 (lesedato: 14.03.11); Espen A. 

Hansen, Lars Halvor Magerøy, Julie Werenskiold, ”Ukens tema: Overmenneskene”. Verdens Gang: Helg 

(26.04.08): 20. 
10

 Denne oppfatningen deles blant annet av James R. Lewis og Douglas E. Cowan. James R. 

Lewis,”Introduction” i Scientology, red. av James R. Lewis, 283-294 (New York: Oxford University Press, 

2009), 4; Douglas E. Cowan, “Researching Scientology: Perceptions, Premises, Promises and Problematics”, i 

Scientology, red. av James R. Lewis, 53-79 (New York: Oxford University Press, 2009), 53. 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/19/544095.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=505933%20
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2369894.ece
http://www.forskning.no/artikler/2008/april/180176
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?atid=552875%20
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=505933%20
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rettstvister. Der stiller jeg meg på sidelinjen. Forhåpentligvis kan denne oppgaven bidra til 

mer innsikt i vår tids kanskje mest kontroversielle religiøse bevegelse. Selv den argeste 

kritiker bør kunne si seg enig i at forut for enhver kritikk bør det ligge en god forståelse. 

1.2 Tema, spørsmål og problemstilling 

Ifølge scientologien befinner alle mennesker seg i en elendig tilstand. For å frigi seg fra denne 

tilstanden er det nødvendig å realisere sitt uoppfylte potensial. Den eneste veien til frigjøring 

er den L. Ron Hubbard systematiserte i Broen til total frihet (vanligvis bare kalt broen): ”en 

nøyaktig anvist vei til høyere evne- og bevissthetsnivåer”
11

 og en hierarkisk oversikt over 

scientologiens frelse. Broen skal ikke føre til et bedre liv etter døden, men her og nå. 

Gjennom omfattende rituelle behandlinger av individets sinn og ånd, går man steg for steg 

over broen. Denne prosessen innebærer utviklingen av flere naturlige og overnaturlige evner, 

”evner som får mennesket til å være bevisst årsak over materie, energi, rom, tid, form, tanke 

og liv,”
12

 men også frelse i form av en gradvis frigjøring fra den elendige tilstanden. Innholdet 

på mange nivåer av broen konfidensielt, og de aller høyeste nivåene er foreløpig ikke frigitt 

og derfor ikke tilgjengelige for noen. Det uttalte målet er ”total frihet”, men nøyaktig hva 

denne tilstanden innebærer er høyst uklart. 

Oppgavens tema er scientologiens soteriologi. Denne læren er strengt ortodoks
13

 og 

har tilsynelatende ingen rom for tolkning. Læren kommer med en rekke lovnader om 

forbedringer, samtidig som mye av innholdet er esoterisk.
14

 Ved bruk av soteriologisk analyse 

vil jeg undersøke læren på to nivåer: Slik den fremstilles i scientologiens tekster, og slik den 

tolkes av aktive medlemmer. Analysen skal først og fremst besvare tre hovedspørsmål:  

 Hva frelses man fra?  

 Hvordan blir man frelst?  

 Hva frelses man til?  

Analysen skal også svare to underordnede spørsmål: Finnes det en frelser? og Hvem omfatter 

frelsen? Mens ordet frelse også brukes i dagligtale, er soteriologi et konsept forbeholdt en 

religiøs kontekst. Jeg vil se hvordan frelseslæren fremstår i en religionshistorisk kontekst, og 

videre argumentere for at scientologien bør defineres som en religion. 

                                                 
11

 Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 189. 
12

 Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 97, 100. 
13

 Ortodoksi er rettroenhet, å holde strengt ved en lære og leve i nøye overensstemmelse med den 
14

 Esoterisk betyr hemmelig eller konfidensielt, en lære som kun for innvidde. 
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Med dette utgangspunktet har oppgaven én overordnet, og én underordnet problemstilling: 

 

1. Gjør en soteriologisk analyse av scientologien med utgangspunkt i L. Ron Hubbards 

religiøse litteratur og intervjuer med aktive medlemmer. 

 

2. Sett soteriologien i en religionshistorisk kontekst, og bruk den som utgangspunkt for å 

definere scientologien som en religion. 

1.3 Oppgavens struktur 

Kapittel 2 er en gjennomgang av kildene til oppgaven; mine definisjoner av frelse, soteriologi 

og religion; de teoretiske utgangspunktene, henholdsvis deprivasjonsteori og religion som 

søken etter mening. Avslutningsvis i dette kapittelet går jeg gjennom metodebruk og 

erfaringer fra feltarbeidet. Den kontekstuelle bakgrunnen til soteriologien presenteres i 

kapittel 3. Kapittel 4 er en kort gjennomgang av noen sentrale aspekter ved scientologien: 

terapien som la grunnlaget for scientologien, ortodoksien, fremstillingen av scientologien som 

et eventyr og livet som et spill, scientologiens vitenskapelige tilnærming, retningslinjen 

personlig integritet og scientologiens esoteriske språk. Hoveddelen av oppgaven, den 

soteriologiske analysen og kontekstualiseringen, er fordelt over fem kapitler; kapittel 5: Hva 

man frelses fra; kapittel 6: Hvordan man blir frelst; kapittel 7: Frelseren; kapittel 8: Hva man 

frelses til; og kapittel 9: Hvem som blir frelst. Jeg gjør så rede for hvorfor jeg mener 

scientologien bør defineres som en religion i kapittel 10. Avslutningen kommer i form av en 

oppsummering og konklusjon i kapittel 11. Helt til slutt er mine kildehenvisninger, et 

appendiks og et kort sammendrag. Appendiks A er en ordliste med alle scientologibegrep som 

er brukt i oppgaven. Appendiks B består av diverse illustrasjoner: e-meteret, den rituelle 

praksisen, Broen til total frihet, L. Ron Hubbard osv.  

 



5 

 

2 Kilder, begrepsdefinisjoner, teori og 

metode 

 

2.1 Kilder 

Det finnes enorme mengder litteratur og innspilte foredrag om scientologi,
15

 og L. Ron 

Hubbard regnes som opphavsmannen til alt materialet. Hubbard ble i 2006 tildelt to 

verdensrekorder fra Guinness rekordbok: ”Forfatteren med flest litterære verk” (1084 titler), 

og ”Verdens mest oversatte forfatter” (71 språk).
16

 Hubbard skrev riktignok også 

skjønnlitteratur, men de fleste titlene omhandler scientologi. At Hubbard er den eneste 

navngitte forfatter på samtlige scientologiutgivelser er ikke uproblematisk. Mye er basert på 

hans foredrag og skrevet av andre, men også etter hans død i 1986 har det blitt publisert nye 

materialer i hans navn. Noe sies å være tidligere upubliserte verk, mens andre er ”basert på 

hans arbeid”. Problemet er at det er umulig å vite hvem som har redigert eller skrevet disse 

utgivelsene, og i hvilken grad de faktisk er i overensstemmelse med Hubbards ord eller 

skrifter.
17

 Til tross for denne problematisk utgivelsespraksisen inneholder disse verkene den 

kanoniserte læren, og det er dem man nødvendigvis må forholde seg til i en studie av 

scientologi. 

Av hensyn til tilgjengelighet har jeg ikke brukt Hubbards innspilte foredrag som 

kilder, kun hans litteratur. Å studere denne primærlitteraturen byr på flere utfordringer. 

Mengden er som nevnt omfattende. Det sies at ”Scientologi omhandler alle sider av livet”,
18

 

og dette gjenspeiles i temaene Hubbard tar for seg: Barneoppdragelse, businessadministrering, 

grammatikk, åndelig utvikling, ekteskapsrådgivning, radioaktiv stråling og tidligere liv er 

noen eksempler. Scientologiens lære har vært gjennom en lang utvikling før den fant sin 

endelige form. Til tross for dette har Hubbards verk blitt utsatt for minimal redigering. 

Scientologikirken har også bevisst latt være å sammenfatte eller oppsummere læren (jeg 

forklarer hvorfor i kapittel 4). Dette, kombinert med litteraturens tekniske og esoteriske språk, 

                                                 
15

 Ifølge Hva er Scientologi? omfatter Hubbards lære mer enn 500 000 skrevne sider og 2000 innspilte foredrag. 

Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 525. 
16

 Sean Ludwig, Guinness gracious. Vox Magazine, 07.12.06, 

http://www.voxmagazine.com/stories/2006/12/07/guinness-gracious/ (lesedato: 07.03.11). 
17

 Cowan, “Researching Scientology”, i Scientology, 64. 
18

 Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 160. 

http://www.voxmagazine.com/stories/2006/12/07/guinness-gracious/
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gjør filologiske studier av scientologi til en tidkrevende og utfordrende oppgave. Jeg har 

derfor måttet begrense mitt utvalg av primærlitteratur. Jeg har fokusert på noen sentrale verk
19

 

samt den essensielle utgivelsen Hva er Scientologi?: Den store encyclopedi [sic] om verdens 

raskest voksende religion, en omfattende 1000-siders ”guide” og introduksjon til 

scientologiens lære og praksis.  

Skriptualisme er den feilaktige oppfattelsen at man kan finne ”hele religionen” i de 

religiøse tekstene.
20

 Dette lar seg ikke gjøre, verken i scientologi eller noen annen religion. 

Teksttolking som metode er begrenset fordi det kun forklarer hvordan scientologien henger 

sammen på et systematisk nivå. Det sier ingenting om hvordan scientologene selv tolker og 

organiserer kunnskapen de får fra tekstene. For å få med de personlige aspektene ved frelsen, 

har jeg gjort feltarbeid i Norge og USA. Jeg har intervjuet seks medlemmer i Oslo og syv i 

Clearwater Florida. Intervjumaterialet utgjør til sammen ca. 13 timer med opptak, og rundt 

120 sider med transkribert tekst. Dette empiriske materialet danner grunnlaget for min 

forståelse av de personlige tolkningene av scientologiens soteriologi. 

På grunn av de nevnte utfordringene med scientologilitteraturen, har jeg også benyttet 

sekundærlitteratur som komplementære kilder til den soteriologiske analysen. Som nevnt er 

det dessverre lite akademisk litteratur om scientologi. Tidligere forskning har stort sett 

begrenset seg til sosiologiske analyser av bevegelsens status: er det religion, terapi, kult eller 

sekt?
21

 Utvalget av polemisk litteratur er derimot stort, men fokuset blant kritikerne er ensidig 

og faller utenfor mitt tema. Den eneste apologetiske utgivelsen jeg har funnet er Scientology: 

en uafhængig analyse av Omar Garrison.
22

 Jeg fant senere ut at Garrison på et tidspunkt var 

leid inn for å skrive L. Ron Hubbards offisielle biografi og derfor er alt annet enn 

                                                 
19

 L. Ron Hubbard, Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. (København: New Era Publications 

International APS, 2007); L. Ron Hubbard, Science of survival: Simplified, Faster Dianetic Techniques. 5. utg. 

(Maryland: The Manney Company, 1956); L. Ron Hubbard, Scientologi: A History of Man. (København: New 

Era Publications International APS, 2007); L. Ron Hubbard, Scientologi: Et nytt syn på livet. (København: New 

Era Publications International APS, 2007); L. Ron Hubbard, Scientologi: Tankens grunnbegreper. (København: 

New Era Publications International APS, 1997). 
20

 Mikael Rothstein, “”His name was Xenu. He used renegades…”: Aspects of Scientology‟s Founding Myth” i 

Scientology, red. av James R. Lewis, 365-387 (New York: Oxford University Press, 2009), 371. 
21

 Eksempler: Roy Wallis, The Road to Total Freedom: A sociological Analysis of Scientology. (New York: 

Columbia University Press, 1976); William Sims Bainbridge, Rodney Stark, ”Scientology: To Be Perfectly 

Clear”. i Sociological Analysis vol. 41, nr. 2, 128-136 (1980); William Sims Bainbridge, Rodney Stark, The 

Future of Religion: Secularization, revival and Cult Formation. (Los Angeles: University of California Press, 

1985); William Sims Bainbridge, “Science and Religion: The Case of Scientology” i The Future of New 

Religious Movements, red. av David G. Bromley, Philip E. Hammond, 57-79 (Macon: Mercer University Press, 

1987);  Bryan R. Wilson, “Scientology: A Secularized Religion” i The Social Dimensions of Sectarianism, Bryan 

R. Wilson, 267-288 (New York: Oxford University Press, 1990). 
22

 Omar Garrison, Scientology: en uafhængig analyse. (København: Bogans forlag, 1978). 
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”uafhængig”.
23

 Et gjennomgående problem med både den akademiske og polemiske 

litteraturen er kildbruken. Religionshistoriker Marco Frenschkowski påpeker at nesten ingen 

bruker Hubbards bøker som kilder.
24

  Den polemiske litteraturen bruker nesten utelukkende 

apostater (avhoppere) og annen kritisk litteratur.
25

 Disse fremstillingene av scientologien er 

vanligvis, akkurat som i massemediene, både repeterende og unyanserte. Det er selvfølgelig 

viktig at apostater kommer til orde, men deres historier alene gir en svært begrenset forståelse 

av scientologien. Den akademiske litteraturen er dessverre ikke så mye bedre når det kommer 

til bruk av kilder. Til tross for Hubbards omfattende produksjon er det ifølge Frenschkowski 

de samme 5 – 10 titlene som går igjen.
26

 Det finnes imidlertid unntak. En forsker som har 

trosset utfordringene er religionshistorikeren Dorte Refslund Christensen. Hennes 

doktoravhandling Rethinking Scientology: Cognition and Representation in Religion, Therapy 

and Soteriology fra 1999 er det eneste akademiske studiet av alt det grunnleggende skriftlige 

materialet i scientologi, og underdisiplinen dianetikk, som L. Ron Hubbard produserte frem til 

sin død i 1986.
27

 Jeg kjenner ikke til noen annen forsker med en så omfattende kompetanse på 

scientologi. Christensen tre tilgjengelige monografier om emnet
28

 har vært uvurderlige kilder 

for å utfylle mine egne studier av originaltekstene. Samtidig har jeg vært bevisst på ikke å 

legge meg for tett opp til Christensens forskning. Jeg mener dette er blitt unngått. I 

motsetning til meg har hun en kognitiv innfallsvinkel og bruker i veldig liten grad informanter 

som kilder. En annen nyttig utgivelse er James R. Lewis‟ antologi Scientology fra 2009. Dette 

verket ble publisert mens jeg holdt på med oppgaven, og innholder mange interessante 

innfallsvinkler fra forskere med vidt forskjellige faglige bakgrunner. De to eneste engelske 

akademiske monografiene om scientologi: Roy Wallis sin sosiologiske analyse, The road to 

total freedom fra 1976; og Harriet Whiteheads studie av omvendelse, Renounciation and 

reformulation fra 1987; er også brukt som kilder. Likevel må jeg si meg enig med Lewis i at 

                                                 
23

 David V. Barrett, The New Believers: A Survey of Sects, Cults and Alternative Religions (London: Cassell 

Illustrated, 2001), 456. 
24

 Mark Frenchkowski, “L. Ron Hubbard and Scientology: An annotated bibliographical survey of primary and 

selected secondary literature”. i Marburg Journal of Religion vol. 4, nr. 1 (1999), 2. 
25

 I den polemiske litteraturen er det er også en utbredt bruk av ”obskure kilder”. Fremfor å gå til den 

grunnleggende litteraturen scientologene bruker tar man ofte utgangspunkt i gamle interne notater og 

kommunikasjon mellom ledelsen. Disse kildene kan gi bra bilde av hvordan selve scientologiorganisasjonen ble 

utviklet, kommer til kort når det gjelder å forklare scientologenes religiøse oppfatninger og praksis. 
26

 Frenchkowski, “L. Ron Hubbard and Scientology”. i Marburg Journal of Religion, 2. 
27

 Dorthe Reflsund Christensen, Rethinking Scientology: Cognition and Representation in Religion, Therapy and 

Soteriology. (Ph.d.-dissertation, University of Aarhus, 1999), 4. 
28

 Det har ikke lykkes meg å få tak i hennes hovedfagsoppgave fra 1994. De tre monografiene er Scientology: 

Fra terapi til religion og Scientology: En ny religion, begge fra 1997, samt doktoravhandlingen Rethinking 

Scientology: Cognition and Representation in Religion, Therapy and Soteriology fra 1999. 
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utgivelsenes alder på mange områder har gjort dem utdaterte og ikke representative for dagens 

scientologibevegelse.
29

 

2.2 Frelse og soteriologisk analyse 

“Man feels weak, often powerless, mortal, foolish, sinful, guilty. He longs to be happy, 

spiritually strong and pure. Religion meets this desire. Every religion is a religion of 

salvation.”30 

 

Å påstå som C. J. Bleeker at enhver religion er en frelsesreligion, er kanskje en overdrivelse, 

men jeg er enig i at et ønske om forbedring alltid er til stede. Siden hoveddelen av denne 

oppgaven er en analyse av scientologiens frelseslære, er det nødvendig å gjøre rede for 

begrepene frelse og soteriologi, og soteriologisk analyse som metode. 

Etymologisk betyr frelse, ”å gjøre fri”.
31

 En definisjon av frelse, som ifølge 

religionsviter Ragnhild Bjerre Finnestad er allment akseptert av religionshistorikere er: 

”Realiseringen av den overordnede målsetting for de religiøse bestrebelser.”
32

 Denne 

definisjonen er vid og kan brukes på mange former for frelse. Definisjonen er også svært 

begrenset siden den kun fokuserer på endestadiet, hva man frelses til. Målet for frelsen er 

viktig også i min studie, men mitt fokus er hele frelseslæren, og derfor er definisjonen 

utilstrekkelig. Frelse innebærer alltid en ”kvalitativ overgang i positiv retning”.
33

 Begrepet 

soteriologi dekker ikke bare målet, men også det som mangler i definisjonen over: hva man 

frelses fra, og hvordan man blir frelst. 

Felles for alle religioner med en soteriologi er tanken om at mennesket, eller verden, i 

utgangspunktet befinner seg i en uønsket tilstand. I kristendommen er det den medfødte 

arvesynden, i buddhismen er det lidelse og uunngåelig gjenfødsel. Hvilke konsekvenser dette 

har varierer, men frelsen er nødvendig for å overvinne eller frigjøres fra den uønskede 

tilstanden. Å oppnå frelse involverer alltid rituelle handlinger. I noen religioner bruker 

mennesket sin egen iboende kraft, mens andre søker hjelp fra en guddom eller annen ekstern 

                                                 
29

 Lewis,”Introduction” i Scientology, 4. 
30

 C. J. Bleeker sitert i Wouter J.Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror 

of secular Thought, (Leiden: Brill, 1996), 44. 
31

 Ragnhild Bjerre Finnestad, ”Innledning” i Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, 

temanummer: frelse, nr. 6. red. av Ragnhild Bjerre Finnestad, Eivind Kahrs, Tim Jensen, Jørgen Podemann 

Sørensen, 5-12 (København: Museum Tusculanums Forlag, 1986), 5. 
32

 Denne definisjonen var utgangspunktet for et dansk-norsk symposium med frelse som tema i Bergen februar 

1986. Finnestad, ”Innledning” i Chaos, 5, 7. 
33

 Ingvild Sælid Gilhus, ”Frelse som oppfyllelse av mangel” i Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for 

religionshistoriske studier, temanummer: frelse, nr. 6. red. av Ragnhild Bjerre Finnestad, Eivind Kahrs, Tim 

Jensen, Jørgen Podemann Sørensen, 13-20 (København: Museum Tusculanums Forlag, 1986), 14. 
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kilde. Det kan også være en egen frelserskikkelse til stede, for eksempel Jesus i 

kristendommen. I noen tilfeller er det frelseren som skjenker frelsen. Sosiologen Max Weber 

skiller mellom to typer frelser, utsendingen og forbildet.
34

 Utsendingen har mottatt en form 

for åpenbaring eller budskap, som regel fra en guddom. Forbildet derimot har selv funnet 

veien til frelse, og på den måten gjort den tilgjengelig for andre. Mohammad er en utsending, 

mens Buddha fungerer som et forbilde. Det finnes to hovedtyper soteriologi. Enten frelses 

man fra en biologisk død ved at frelsen gir ”evig liv”, eller så frelses man fra en ”åndelig død” 

ved å bli ”opplyst”. ”Evig liv” er ikke noe som inntreffer før etter døden, og derfor gir denne 

typen frelse først og fremst håp og et positivt syn på fremtiden. Å bli frigjort fra en ”åndelig 

død” er en mer umiddelbar frelse. Å bli ”opplyst” er en tilstand som skal gi uttelling i dette 

livet, som oftest i form av en ”høyere åndelig bevissthet” eller annen type forbedret tilstand. 

Hvem frelseslæren omfatter varierer. Frelsen kan være helt individuell, gjelde kun for et 

utvalgt folkeslag eller religiøs gruppe, eller den kan omfatte alle mennesker.
35

 

Siden mitt fokus er scientologiens soteriologi, er det viktig å få med seg alle aspektene 

ved frelsen: hva skal frelses man fra? hvordan blir man frelst? hva skal man frelses til? finnes 

det en frelser? og hvem omfatter frelsen? Det analysen mangler, er noe som definerer 

soteriologi som et utelukkende religiøst fenomen. Det er nødvendig å skille frelseslæren fra 

annen sekulær lære. Hvis man bruker ordet frelse som et synonym for redning, kan 

spørsmålene over like gjerne anvendes til å analysere kurering av sykdom. For å markere et 

skille, tar jeg utgangspunkt i en substansiell definisjon av soteriologi. På den måten kan jeg 

definerer soteriologi som noe spesifikt religiøst og avgrense begrepet. Min definisjon er basert 

på den Christensen anvender i sin doktoravhandling,
36

 men er mer snever da den blant annet 

erstatter ”set of concepts”, ”set of practices” og ”special qualities”, med henholdsvis 

”systematisert lære”, ”rituell handling” og ”overnaturlige evner”. Min definisjon av 

soteriologi er: 

 

En systematisert lære som sammenlikner menneskets nåværende eksistenstilstand, og finner 

den underlegen en idealtilstand. Læren danner grunnlaget for en rituell praksis som skal gjøre 

                                                 
34

 Mikael Rothstein, Gud er (stadig) blå (København: Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2001), 184. 
35

 Bente Groth, Per Bjørn Halvorsen, Per Kværne, Kari Vogt, Religionsleksikon: Religion og religiøse 

bevegelser i vår tid, (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2002), 114. 
36

 Christensens definisjon: ”A set of concepts according to which some present condition of existence is 

compared to, and found inferior to, an ideal state of existence, and a set of practices related to these ideas, by 

means of which it is considered possible to reach an ideal state. These ideas and practices implies the postulation 

of agents with special qualities.” Christensen, Rethinking Scientology, 38.  
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det mulig å nå idealtilstanden. Både læren og praksisen impliserer aktører med overnaturlige 

evner. 

  

En viktig del av definisjonen er ”aktører med overnaturlige evner”. Aktører henviser ikke 

nødvendigvis til guder, men til deltakere (eventuelt makter) som innehar transcendente
37

 

evner. Det er dette overnaturlige elementet som gjør at frelseslæren kan gi svar på spørsmål 

som ikke lar seg forklare innenfor et vanlig ontologisk perspektiv.
38

 ”Overnaturlige evner” er 

aspektet som avgrenser begrepet soteriologi og gir det en tydelig religiøs dimensjon. Grunnen 

til at denne avgrensningen er så viktig, er at scientologien ofte blir kalt en terapi, både i 

faglitteratur og ellers.
39

 Jeg er ikke uenig i at scientologien flere terapeutiske trekk, men den 

er også noe mer. Med utgangspunkt i min definisjon av soteriologi vil jeg gjennom analysen 

vise at både læren og praksisen på alle nivåer innebærer ”aktører med overnaturlige evner”. 

Dette viser tydelig at scientologien har en soteriologi, og ikke bare er en sekulær eller åndelig 

terapi.  

2.3 Oppgavens religionsdefinisjon 

Mitt utgangspunkt er at scientologien er en religion og kan behandles deretter. Denne 

oppfatningen er det mange som ikke deler og kan derfor ikke tas for gitt. Som nevnt har det 

tidligere blitt gjennomført flere sosiologiske undersøkelser av scientologiens status.
40

 

Christensen påpeker en gjennomgående svakhet ved disse undersøkelsene, de har et enten-

eller utgangspunkt:
41

 Er det en terapi eller en religion? Er det en kult (eventuelt sekt) eller en 

religion? Hvis de terapeutiske eller ”kultiske” elementene oppfattes som mest dominerende, 

heller forfatterne mot å ikke definere bevegelsen som en religion, eventuelt bruker de 

betegnelser som ”kvasi-religion” eller ”religiøs terapi”. Det største problemet er at de fleste 

gjør dette uten en gang å eksplisitt definere religion.
42

 Min mening er at terapeutiske 

elementer på ingen måte diskvalifiserer scientologien fra å være en reell religion. Om 

scientologien også kan defineres som en kult eller sekt, tar jeg ikke stilling til. Jeg nøyer meg 

                                                 
37

 Det transcendente er det som ligger utenfor eller ”over” vår sansbare verden.   
38

 Ontologi er læren om det værende, eller virkeligheten. Med ”vanlig ontologisk perspektiv” mener jeg en 

vanlig naturvitenskapelig oppfatning av hva som er virkelig.  
39

 Begrepet terapi brukes på en rekke behandlingsformer som har som mål å forbedre en fysisk eller psykisk 

tilstand. De fleste formene for terapi er sekulære og baserer seg på naturvitenskapelige forklaringer, men det 

finnes også varianter med religiøse innslag. 
40

 En oversikt over tidligere sosiologiske analyser finnes i fotnote 21. 
41

 Christensen, Rethinking Scientology, 3. 
42

 Christensen, Rethinking Scientology, 3. 
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med å vise at scientologi kan defineres som en religion, og for å gjøre dette tar jeg 

utgangspunkt i en tydelig religionsdefinisjon.  

Å definere religion er ikke så enkelt som man kanskje skulle tro. Noe av det første 

man lærer i religionshistorie er at det til dags dato ikke finnes noen enighet om en endelig 

definisjon. Dette betyr ikke at det råder stor uenighet om hva religion faktisk er, men at selve 

definisjonsspørsmålet er problematisk. En del av problemet ligger i å bli enige om en 

definisjon som kan omfatte alle former for religion. Dette definisjonsspørsmålet er ikke noe 

jeg trenger å ta stilling til. For å begrunne at scientologien er en religion, trenger jeg ikke en 

bred funksjonalistisk definisjon som dekker flest mulig typer religion. Tvert imot bruker jeg 

bevisst en snever substansiell definisjon. Det er min hensikt å vise at scientologien bør 

defineres som en religion, ikke bare en terapi eller filosofi som enkelte hevder. Med 

utgangspunkt i en substansiell definisjon som tydelig avgrenser religion fra andre sekulære 

fenomener, har jeg et sterkere argument. 

 Min nevnte definisjon av soteriologi er også substansiell, og det finnes sikkert 

frelseslærer som faller utenfor den. Grunnen til den snevre definisjonen er at jeg også bruker 

soteriologien som et argument for at scientologien er en religion. Hvis scientologien gjennom 

min analyse viser seg å ha en soteriologi i henhold til min definisjon, er det ikke nærliggende 

å si at det også er en religion? Jeg mener det. En frelseslære er tross alt noe som er forbeholdt 

en religion.   

Til tross for dette er utgangspunktet for diskusjonen om hvorvidt scientologien bør 

defineres som en religion i kapittel 10 min egen definisjon av religion: 

 

 En systematisert lære, med tilhørende rituell praksis, som impliserer aktører med 

overnaturlige evner. 

 

De tre elementene jeg ser etter er: ”en systematisert lære”, ”en rituell praksis”, og ”aktører 

med overnaturlige evner”. På samme måte som med definisjonen av soteriologi, er det 

aktørene (deltakerne/maktene) med ”overnaturlige evner” som avgrenser fenomenet og gir det 

et eksplisitt religiøst aspekt. Ifølge min definisjon må religion inneholde transcendente 

elementer som ikke lar seg forklare i et vanlig ontologisk perspektiv. På denne måten vil min 

religionsdefinisjon ikke kunne anvendes på sekulære fenomener som for eksempel filosofi 

eller ideologi. 
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2.4 Deprivasjonsteori og religion som søken etter 

mening 

Deprivasjonsteorier er sosiologiske teorier som forklarer religiøst engasjement. Teoriene er 

utviklet av flere forskere, men først og fremst systematisert av sosiologen Charles Glock. 

Hans reduksjonistiske tolkning av religiøs søken er at det stammer fra relativ deprivasjon, en 

personlig opplevelse av mangler.
43

 Glock skiller mellom økonomisk, sosial, organisk, etisk og 

psykisk deprivasjon. Organisk deprivasjon er for eksempel når en person er dårlig fysisk stilt, 

mens etisk deprivasjon er når en opplever en konflikt mellom sine egne og samfunnets 

verdier. Deprivasjonen trenger ikke være reell. At den er relativ, viser til at det er subjektiv 

opplevelse. Glock mener at teorien forklarer religiøs rekruttering generelt, men spesielt til 

sekteriske bevegelser.
44

 Han har blitt utsatt for omfattende kritikk. Professor i sosiologi, 

Lorne L. Dawson mener at en av de største svakhetene med teorien er muligheten for å faktisk 

bevise en kobling mellom sosiale og psykologiske forhold og religiøst engasjement.
45

 Å 

forklare religiøse gruppers vekst med at medlemmene er depriverte, kan sies å være både en 

svært reduksjonistisk, men også nedlatende forklaring. Religionssosiologen Bryan R. Wilson 

har også flere argumenter mot Glocks forklaringsmodell. Han mener det er en enkel oppgave 

å finne både reelt depriverte personer som ikke har blitt med i sekter, men også 

sektmedlemmer som ikke er, eller har vært depriverte.
46

 På denne måten kommer Glock til 

kort når han hevder at de fleste sektmedlemmer er depriverte. Kritikken mot Glock og hans 

meningsfeller er først og fremst rettet mot deres negative syn på religiøse mennesker, men 

også svakhetene ved teorien når det kommer til å bevise religiøst engasjement på gruppenivå. 

 Fremfor en ”flukt” fra et elendig utgangspunkt, kan deprivasjon også forstås som et 

utgangspunkt for en positiv søken etter mening,. Elementer fra deprivasjonsteori kan ses i 

religionssosiolog Peter Bergers religionsteori. Bergers teori er ganske innfløkt, men kort 

fortalt ser han kaostrussel, anomi,
47

 og meningstomhet som utgangspunkt for en positivt 

søken etter reparasjon og gjenopprettelse av orden.
48

 Religionens ritualer og myter gir orden 

                                                 
43

 Inger Furseth, Pål Repstad, Innføring i religionssosiologi, (Oslo: Universitetsforlaget, 2003), 139. 
44

 Furseth, Repstad, Innføring i religionssosiologi, 179. 
45

 Lorne L. Dawson, Comprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements, (Ontario: Oxford 

University Press, 2006), 71-75. 
46

 Furseth, Repstad, Innføring i religionssosiologi, 179. 
47

 Anomi er et sosiologisk begrep som beskriver en situasjon av normløshet som blant annet kan føre til 

fremmedgjøring (en form for etisk deprivasjon). 
48

 Otto Krogseth, ”Religionsdefinisjon – et problematisk prosjekt” i Religion – et vestlig fenomen? Om bruk og 

betydning av religionsbegrepet, red. av Sigurd Hjelde. Otto Krogseth, 65-78 (Oslo: Gyldendal akademisk, 2007), 

74. 
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og mening i form av teodiceer. Tradisjonelt er teodicé en forklaring på ”det ondes problem”, 

hvorfor ondskapen finnes hvis Gud er god. Weber har definert teodicé som ”enhver forklaring 

på lidelsen”.
49

 Weber og Berger bruker begrepet om en religiøs forklaring og legitimering av 

forhold som truer den meningsfylte orden. Teodiceer kan forklare forhold som ondskap, 

lidelse, død og ulykker ved hjelp av en ”sakralisering”, eller religiøs forklaring, av den sosiale 

orden. For individet bidrar religionen på denne måten med en nomisering, en organisering av 

tilværelsen i en ordnet helhet. Religion er mer enn en flukt fra deprivasjon, det er i første 

rekke en søken etter mening, en måte å fortolke verden på. Denne mer positive tilnærmingen 

ligger nærmere det Jon P. Knudsen kaller eksistensiell deprivasjon.
50

 Selv om man har det bra 

med hensyn til økonomi, det sosiale og sin egen fysiske og psykiske helse, kan man føle 

eksistensielle behov og lengte etter svar på meningen med tilværelsen.  

Jeg er enig i en del av kritikken av deprivasjonsteori, spesielt slik den fremstilles av 

Glock. Å definere hele grupper som depriverte er både upresist og uvitenskapelig. Samtidig 

mener jeg denne kritikken ikke er like relevant for hvordan jeg ønsker å bruke 

deprivasjonsteori. Jeg har ikke tenkt å avgjøre hvorvidt scientologer generelt er depriverte. 

Studien tar kun for seg deprivasjon på et individuelt og subjektivt nivå, og tar utgangspunkt i 

informantene egne tanker om sin tilstand før scientologien. I artikkelen Frelse som oppfyllelse 

av mangel argumenterer religionshistoriker Ingvild Sælid Gilhus for at en primær kilde til 

frelsesoppfatninger og frelsessymbolikk er menneskets forhold til forestillinger av mangel, og 

oppfyllelse av mangel.
51

 Deprivasjonsteori og religion som søken etter mening er nyttige 

verktøy i min soteriologiske analyse fordi de fokuserer både på hva som er utgangspunktet, og 

hva som er målet for det religiøse engasjementet. Denne tilnærming kan belyse mange 

relevante spørsmål forbundet med frelse, spesielt på individnivå. Scientologien hevder at alle 

mennesker i utgangspunktet befinner seg i en tilstand preget av lidelse og mangler, og 

scientologiens ritualer er den eneste måten å frigjøre seg fra lidelse og oppnå frelse. Har mine 

informanter sett seg selv som mangelfulle eller depriverte? I så fall, i hvilken grad var dette 

avgjørende for deres religiøse engasjement? Har scientologien hjulpet dem ut av en slik 

tilstand, og i så fall på hvilken måte? Eller er scientologien først og fremst svaret på en søken 

etter mening og orden, en ny religiøs forklaring av verden? 

                                                 
49

 Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt, Religionsleksikon, 362-363. 
50

 Furseth, Repstad, Innføring i religionssosiologi, 139. 
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2.5 Intervju og deltakende observasjon som metode 

Jeg trengte ikke lese mye originaltekster før jeg innså både begrensningene og ufordringene 

ved et rent filologisk studie av scientologi. For å gi en nyansert fremstilling av scientologiens 

frelse, var det nødvendig å se de personlige aspektene i relasjon til det øvrige empiriske 

materialet. Jeg trengte informasjonen om medlemmenes egne tanker og erfaringer, og for å 

innhente dette var det nødvendig med feltarbeid. Mitt ønske var, slik Magnus Öhlander sier 

det, ”å gå i dybden fremfor i bredden.”
52

 Kvalitativ metode var et naturlig valg siden det 

sikrer informantenes beskrivende forklaringer, egne perspektiver og personlige refleksjoner. 

De konkrete metodene for feltarbeidet var intervju og deltakende observasjon. 

Jeg brukte halvstrukturerte eller delvis strukturerte intervjuer. Det var viktig at 

informantene stod fritt til å utforme svarene sine, men at jeg samtidig hadde en overordnet 

kontroll på hva slags informasjon jeg var ute etter. Spørsmålene var ordnet i en intervjuguide. 

Jeg hadde noen hovedtemaer knyttet til frelse, som igjen hadde flere oppfølgingsspørsmål i 

stikkordsform. I et par tilfeller tok jeg også noen oppfølgingsspørsmål over e-post. Under 

intervjuene var jeg bevisst på å unngå ledende spørsmål. Det var også viktig å ha stikkordene 

klare slik at jeg hadde tilgjengelige oppfølgingsspørsmål avhengig av svarene jeg fikk. Finn 

Sivert Nielsen sier at: ”Intervjusituasjonen på feltarbeid er – og skal være – i konstant 

bevegelse: åpen for forhandling, revisjon, omdefinering og kritikk.”
53

 Mine intervjuer var 

fleksible fordi de var halvstrukturerte og tok utgangspunkt i en intervjuguide. Spørsmålene i 

guiden ble revidert underveis i feltarbeidet basert på erfaringer. Andre faktorer jeg tok hensyn 

til da jeg tilpasset spørsmålene var hierarki og grad av engasjement. Scientologien er sterkt 

hierarkisk og medlemmene har ulike erfaringer avhengig av deres plassering i hierarkiet (hvor 

de befinner seg på Broen til total frihet). Mine informanter hadde også forskjellig 

utgangspunkt i forhold til deres tilknytning, eller engasjement til scientologien. Noen var født 

inn i bevegelsen, noen jobbet fulltid for kirken, mens andre hadde en veldig løs tilknytning 

eller var nye medlemmer. 

Eva Fägerborg bemerker at intervjusituasjonen gir en sterk grad av fortrolighet, man 

kan bli fortalt ting som er svært privat og informanten aldri har delt med noen før.
54

 Som 

intervjuer er det derfor av stor betydning å være bevisst sitt etiske ansvar. Det har vært viktig 

å gi god informasjon om prosjektet. Jeg presenterte meg selv, min faglige bakgrunn og temaet 
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for intervjuet. Hvis informantene hadde spørsmål om meg eller prosjektet, tok vi dem før vi 

gikk i gang med selve intervjuet. På denne måten visste informantene hva de var med på og 

kunne gi sitt informerte samtykke. De fikk beskjed om at de hadde muligheten til å trekke seg 

underveis og at de ville bli anonymisert i den ferdige oppgaven.
55

 I undersøkelser om religiøs 

tilknytning er det alltid viktig å anonymisere sine informanter. Det er flere grunner til dette. I 

min studie var det spesielt viktig siden scientologene er en religiøs minoritet. 

Scientologikirken i Oslo har kun rundt 200 medlemmer. Når det i tillegg over lengre tid hadde 

vært mye negativ oppmerksomhet om bevegelsen i media, var det vært ekstra viktig for meg å 

sørge for både anonymisering og informert samtykke. 

Deltakende observasjon var en metode som viste seg å ikke være like gjennomførbar 

som jeg hadde sett for meg. Jeg var i utgangspunktet interessert i å observere en sentral rituell 

behandling kalt auditering
56

 for å få en bedre forståelse av denne prosessen. Dette viste seg å 

ikke la seg gjøre siden en viktig del av ritualet er at det ikke er utenforstående, eller andre 

former for forstyrrelser til stede. Siden dette ikke var aktuelt deltok jeg i stedet på en 

sammenkomst for å observere det religiøse fellesskapet.  

2.6 Kontakt med feltet 

Jeg var usikker på hvordan jeg burde gå frem for å få tak i informanter. Jeg visste at medias 

bilde av scientologibevegelsen på mange områder var svært unyansert. Likevel delte jeg 

oppfatningen av at miljøet i stor grad var lukket, siden enkelte vitenskapelige kilder også 

hevdet dette. Høsten 2008 hadde den verste mediestormen lagt seg, og jeg følte meg klar til å 

begynne med feltarbeidet. Jeg ønsket å få kontakt med Scientologikirken i Oslo først. På 

denne måten kunne jeg ikke mistenkes for å ”gå bak ryggen” på dem ved å oppsøke 

individuelle medlemmer. Jeg fant ikke noe telefonnummer, så jeg sendte en e-post hvor jeg 

presenterte meg selv og mitt prosjekt. Henvendelsen forble ubesvart så jeg sendte flere til 

andre e-postadresser jeg fant på nettsidene. Siden jeg fortsatt ikke fikk noe svar, tok jeg det 

som en bekreftelse på mine antakelser om at det var vanskelig å få tilgang til miljøet. Neste 

steg var at jeg kontaktet en scientolog som hadde skrevet et leserinnlegg i en avis. Jeg fikk 

raskt svar. Etter mye frem og tilbake, i form av spørsmål om meg og mine hensikter, traff jeg 

ham for å gjøre mitt første intervju. Intervjuet gikk bra, og jeg fikk samtidig 
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kontaktinformasjon til informasjonssekretær i Scientologikirken Oslo, Mathias Fosse. Det 

viste seg at mine antakelser stemte dårlig. Miljøet var ikke lukket, de var bare ikke så flittige 

til å besvare e-post. Min første informants grundige utspørring var med på å bekrefte min 

forforståelse, men har i ettertid vist seg å være et unntak da andre scientologer har vist seg å 

være langt mindre ”mistenksomme”. Mattis Fosse introduserte meg for andre ansatte i kirken 

i Oslo, og på den måten kom jeg i kontakt med det norske miljøet. 

Alle scientologer befinner seg som nevnt i et hierarki kalt Broen til total frihet. Kirken 

i Oslo tilbyr tjenester opp til et visst nivå på broen, men vil man videre herfra, må man reise 

til andre steder i verden. De øverste nivåene kan kun tas noen få steder. Det var helt fra 

begynnelsen et ønske for meg å få informanter som befant seg på ulike nivåer av broen, både 

høyt og lavt. Miljøet i Norge er som nevnt lite så jeg hadde hele tiden et ønske om å gjøre 

deler av feltarbeidet i Clearwater Florida, byen scientologien refererer til som deres ”Mekka”. 

I Clearwater ligger organisasjonens ”åndelige hovedkvarter”, og området har den største 

tettheten av scientologer noe sted i verden. Som utenforstående var jeg forberedt på at det 

kunne bli en utfordring å få kontakt med amerikanske scientologer, men gjennom kirken i 

Oslo fikk jeg ordnet en kontaktperson som ble min vei inn i det amerikanske miljøet. 

2.7 Utvalg av informanter 

Å fokusere på representativt utvalg er først og fremst forbundet med kvantitativ metode, men 

det var likevel et ønske for meg å ha størst mulig bredde i mitt utvalg av informanter. 

Karakteristikkene jeg fokuserte på var: alder, kjønn, hvor lenge de hadde vært scientologer, 

grad av engasjement og plassering i hierarkiet.  

Jeg anså det som avgjørende for prosjektet å ha et godt forhold til Scientologikirken i 

Oslo. Jeg var redd jeg ellers ikke ville få tak i informanter. Samtidig var det viktig for meg å 

være med å avgjøre utvalget av informanter. Jeg ønsket ikke å ende opp med å kun intervjue 

medlemmer som var henvist av kirken fordi de representerte scientologien på en ”teologisk 

korrekt” måte. Dette viste seg å ikke være noe problem. Jeg ble aldri tildelt noen informanter, 

men måtte ta ansvar for å ordne dette selv. Måten jeg gjorde dette på, var ganske enkelt ved å 

snakke med ansatte jeg traff i kirken. De tre første jeg spurte om å la seg intervjue, sa alle ja. 

Gjennom samtaler med disse tre fikk jeg informasjon om andre potensielle informanter. Jeg sa 

at jeg var interessert i å intervjue medlemmet som hadde kommet langt på broen, og som 

hadde vært aktive lenge. Begge deler lot seg ordne. Denne måten å skaffe informanter på 
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fungerte utmerket i Oslo, men jeg visste jeg hadde mer tidspress og kanskje ikke de samme 

mulighetene i Clearwater. 

Min kontaktperson i Clearwater var Pat Harney, public affairs director ved Flag Land 

Base scientologikirkens hovedkvarter. Det var gjennom Pat jeg kom i kontakt med mine seks 

amerikanske informanter. I Oslo kunne jeg på forhånd snakke med potensielle informanter for 

å undersøke hvilke kriterier de oppfylte, eventuelt forhøre meg med andre. I Clearwater 

derimot gikk alle forespørsler gjennom min kontaktperson. Jeg listet derfor opp noen 

karakteristikker jeg ikke hadde fått dekket i Norge: kvinner, annengenerasjons scientologer, 

og flere informanter som var kommet langt på broen. Etter noen dager mottok jeg en liste 

over personer som var interessert i å snakke med meg. Blant disse var flere kvinner og 

annengenerasjons scientologer. Det jeg ikke fikk informasjon om på forhånd, var 

informantenes plassering på broen. Hierarkiet var tydeligvis mer privat enn jeg antok. 

Heldigvis viste det seg å være informanter både høyt og lavt på broen. 

Jeg har ikke noe kjønns-, alders- eller etnisitetsperspektiv, men har som nevnt ønsket 

en viss bredde i utvalget. Det jeg har sett spesielt på, er mine informanters plassering i 

hierarkiet og religiøse engasjement. Når det gjelder religiøst engasjementet bruker jeg, som 

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson, en modell bestående av konsentriske sirkler hvor 

graden av engasjement avgjør hvilken sirkel man plasseres i.
57

 De som bruker veldig my tid 

på religionen, eller har den som levebrød er i den midterste sirkelen. Jeg har valgt å kalle 

denne gruppen fulltidsscientologer. Disse scientologene jobber fulltid eller deltid i staben til 

kirken. De neste to sirklene beskrives med utgangspunkt i Rodney Stark og Wiliams Sims 

Bainbridges religionssosiologiske termer klientkult og tilhørerkult.
58

 Klientkulten 

kjennetegnes av aktive religiøse konsumenter som befinner seg i et klientforhold til en kirke 

eller religiøs spesialist. Jeg har kalt denne gruppen klientscientologer. Alle scientologer er til 

en viss grad i et klientforhold til kirken, men de informantene jeg har plassert i denne 

kategorien er aktive medlemmer som ikke jobber for kirken. Den siste kategorien, og ytterste 

sirkelen, er tilhørerkulten. Tilhørerscientologer, som jeg har valgt å kalle dem, er de som 

studerer scientologimaterialer, men i liten grad benytter seg av den rituelle behandlingen. Jeg 

mener det er interessant å se plassering i sirkelmodellen i forhold til plassering i hierarkiet. Er 

for eksempel de mest engasjerte også de som befinner seg høyest på broen? 
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I ettertid er jeg godt fornøyd med mitt utvalg av informanter. Noen har nylig blitt 

medlemmer, mens andre har vært aktive i nærmere 40 år. Noen har jobbet fulltid for kirken, 

mens andre har hatt en veldig løs tilknytning. Alderen har vært fra 18 til 59 år, og jeg har 

intervjuet både menn og kvinner. Informantene har hatt ulik religiøs og kulturell bakgrunn; 

jøder, kristne og muslimer; med bakgrunn fra Norge, Jamaica, Pakistan og USA. Noen har 

nylig tatt ”sitt første steg” på broen, mens andre har nådd det høyeste tilgjengelige nivået. En 

norsk informant jeg hadde avtalte et oppfølgingsintervju med valgte å bryte med 

Scientologikirken. Siden han fremdeles regnet seg som scientolog gjennomførte vi intervjuet. 

2.8 Erfaringer fra feltarbeidet 

Feltarbeidet har alt i alt gått veldig bra, og jeg er fornøyd med det empiriske materialet jeg har 

samlet inn. Intervjuene har hatt en uformell tone som i noen tilfeller kan sies å ha ført til en 

samtale fremfor et intervju. Samtidig har det vært det nyttig for meg å ha en slik løs form. En 

fordel med kvalitativ metode i intervjusammenheng er at man kan ha utgangspunkt i flere 

temaer og så la informanten og samtalen styre tema.
59

 I begynnelsen av feltarbeidet i Oslo 

følte jeg ikke at jeg hadde nok kunnskap om scientologi, og da spesielt de personlige 

aspektene, til å kunne avgrense mitt fokus. Jeg prøvde derfor ut flere temaer i intervjuene og 

basert på erfaringene fra intervjuene peilet meg inn på mitt endelige tema, frelseslæren. 

En erfaring fra intervjuene er at det i enkelte tilfeller har vært vanskelig å få 

informantene til å være subjektive. Den kognitive psykologen Justine Barrett mener at det er 

to måter å formidle sin religiøse tro på.
60

 Den teologisk korrekte måten er når man er bevisst 

sin rolle som representant for religionen, og derfor er påpasselig med å være i 

overensstemmelse med den religiøse læren. Den ønskede måten derimot er den subjektivt 

representative, hvor man uttaler seg mer spontant og uten hensyn til hva som er ”korrekt”. 

For min del tror jeg at når informantene kom med en teologisk korrekt presentasjon, var det et 

resultat av at de misforstod sin rolle i intervjuet. De oppfattet meg som en utenforstående som 

ville lære om scientologi, fremfor en som ville lære om deres tolkning av scientologi. Enkelte 

begynte intervjuene på en teologisk korrekt måte, men la om etter at vi snakket litt sammen 

og jeg presiserte hva jeg var ute etter. Dessverre var det også et par informanter jeg følte aldri 

kom forbi den teologisk korrekte presentasjonen. Disse intervjuene var preget av uttalelser 
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som: ”Ron sier…” og ”jeg har lest at…” I noen tilfeller kom de med nesten identiske sitater. 

Selv da jeg spesifiserte at jeg ønsket deres personlige forståelse av scientologi hevdet de at 

deres tolkning var i full overensstemmelse med litteraturen. Det bør nevnes at disse 

informantene ikke hadde mye erfaring med scientologi. Det kan tenkes at de ennå ikke hadde 

kommet til et punkt hvor de følte sikre nok på sine tolkninger til å dele dem med en 

utenforstående. I enkelte tilfeller var jeg også ute etter teologisk korrekte svar. Helt i 

begynnelsen av feltarbeidet, før jeg hadde ferdig tema og problemstilling, hadde jeg enkelte 

”teologiske spørsmål”. Dette var spørsmål som dukket opp mens jeg leste 

scientologilitteratur, men som jeg ikke hadde noen andre enn mine informanter å henvende 

meg til for å få svar på. Så lenge jeg presiserte at jeg var ute etter teologiske svar, fremfor en 

subjektiv mening, var ikke denne fremgangsmåten noe problem. 

Mine erfaringer fra deltakende observasjon er dessverre ikke like positive som de fra 

intervjuene. Auditering fikk jeg som nevnt ikke observere fordi det er et privat ritual. Jeg 

deltok på en sammenkomst i Scientologikirken i Oslo, hvor en gruppe var samlet for å se en 

film fra en større samling i England og høre et kort foredrag. Hensikten med møtet var å bli 

oppdatert på Scientologikirkens fremgang det foregående året. Det var interessant å se 

scientologene i fellesskap, men sammenkomsten gav meg ingen informasjon som var relevant 

for mitt prosjekt. Jeg bestemte meg derfor for i utgangspunktet å gå bort fra deltakende 

observasjon som metode. Til tross for denne avgjørelsen takket jeg ja da jeg ble jeg invitert til 

en feiring av L. Ron Hubbards bursdag 13. mars 2009 i Clearwater. Jeg så ikke denne 

sammenkomsten som relevant for prosjektet, men takker likevel ja ut fra en kombinasjon av 

høflighet og nysgjerrighet. Når Scientologikirken feirer sine største helligdager, settes det opp 

overdådige show som kan minne om de amerikanske Oscar-utdelingene. Flere tusen 

scientologer var invitert til et senter utenfor Clearwater, og jeg følte jeg ikke kunne la sjansen 

gå fra meg. 

Jeg hadde i forberedelsene til feltarbeidet lest en artikkel av Tilde Rosmer om 

viktigheten av å passe inn i form av klesstil og oppførsel når man gjør feltarbeid,
61

 men så 

ikke dette som relevant for mitt eget prosjekt. Feltarbeidet skulle gjøres i Norge og USA, og 

så vidt jeg visste var verken oppførsel eller klesstil noe jeg trengte å ta hensyn til. Det viste 

seg at jeg hadde undervurdert viktigheten av å passe inn, og da jeg skulle delta på samlingen i 

Clearwater fikk det også konsekvenser for meg. Det var demonstranter utenfor området hvor 
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feiringen skulle være og et omfattende sikkerhetsopplegg. Da jeg møtte opp utenfor senteret, 

merket jeg umiddelbart at alle andre var mer høytidelig kledd. Et annet problem, som jeg ikke 

var klar over der og da, var at jeg hadde med meg et fotoapparat. Jeg var ikke klar over at det 

var forbud mot å ta bilder. Kombinasjonen av mitt hverdagslige antrekk og fotoapparat vakte 

tydeligvis oppsikt. Selv om det var flere tusen personer til stede, fikk jeg en rekke 

henvendelser fra vakter og andre ansvarlige som ville vite hvem jeg var og hva jeg gjorde der. 

Etter en stund kom en ung kvinne som hadde fått i oppdrag å ”holde meg med selskap”. Det 

føltes mer som hun passet på meg. Personen som hadde invitert meg var forsinket. Da vi 

omsider møttes, hadde noen ringt og fortalt at jeg ”plaget tilfeldige gjester” og ”gjorde 

opptak”. Dette var ikke sant. Jeg snakket ikke med én eneste person som ikke henvendte seg 

til meg først, og tok heller aldri fotoapparatet ut av etuiet. Min kontakt fortalte meg så at jeg 

dessverre ikke kunne bli med på feiringen fordi det ikke var ledige billetter. Jeg ble deretter 

eskortert til en taxi for å forlate området. Jeg vil aldri få bekreftet om den plutselige mangelen 

på billetter hadde noe å gjøre med at jeg troppet opp med fotoapparat og hverdagslige klær, 

men en scientolog jeg snakket med på et senere tidspunkt påstod at det ikke var fullt på 

arrangementet. For meg var det uansett ubehagelig å bli anklaget for noe jeg ikke hadde gjort, 

og jeg følte en paranoid stemning rundt hele sammenkomsten. 



21 

 

3 Kontekstuell bakgrunn 

En del av min problemstilling er å sette den scientologiske soteriologien i en 

religionshistorisk kontekst. For å gjøre dette, må jeg gjøre rede for min kontekstuelle 

bakgrunn. Kontekstualiseringen er begrenset. Scientologien er en forholdsvis ny religiøs 

bevegelse (grunnlagt i 1952) og jeg ønsker derfor å plassere frelseslæren i det såkalte 

”nyreligiøse feltet”. Jeg mener et interessant utgangspunkt for kontekstualiseringen er 

generelle trekk nyreligiøsiteten, og mer konkrete karakteristikker ved New Age. 

Nyreligiøsiteten og New Age er først og fremst utgangspunkt for kontekstualiseringen av 

selve læren, jeg tar også for meg en del begreper som danner en relevant bakgrunn for å 

presentere praksisen. På denne måten kan hele soteriologien, både den religiøse læren og den 

rituelle praksisen, plasseres i en religionshistorisk kontekst. 

3.1 Nyreligiøsitet og alternativ religion 

Nyreligiøsitet er ifølge Gilhus og Mikaelsson et omfattende begrep: ”Feltet består av 

henholdsvis nye organiserte religioner, New Age-nettverk og uorganiserte former for 

nyreligiøsitet.
62

 Stephen J. Hunt bruker begrepet alternativ religion for å beskrive mange av 

de samme religiøse miljøene.
63

 Begrepene kan stort sett brukes om hverandre. De fanger 

svært vidt og omfatter både organiserte og uorganiserte former for religion. Gilhus og 

Mikaelsson bruker karakteristikken ”religion smurt tynt utover” for å vise til hvor vidt feltet 

er. Uttrykket impliserer ikke at denne type religiøsitet er overfladisk, men at den ofte opptrer i 

nye kontekster som ikke tradisjonelt tilhører den religiøse arena.
64

 Begrepene nyreligiøsitet og 

alternativ religion fremhever to karaktertrekk ved en mengde religiøse uttrykk som 

tilsynelatende ikke har noe til felles. Det ene er at de er ”nye”. Nye i den forstand at de har 

oppstått fra 1800-tallet og frem til i dag, eller at det er eldre religiøse tradisjoner som er nye i 

henhold til å ha tilhengere i Vesten.
65

 Den andre fellesnevneren er fokuset på et alternativt 

budskap. Selv om en del av de religiøse tradisjonene er veletablerte i dag, så representerer de 

alle alternative løsninger på etablerte sannheter.
66

 Det kan være alternative måter å tolke 
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religiøse tekster, helbredelse som et alternativ til tradisjonell skolemedisin, eller et fokus på 

”det naturlige” til fordel for vitenskapelige løsninger. Kulturanalytisk kan nyreligiøsiteten 

tolkes som et typisk postmoderne fenomen. Postmoderne teori referer til en endring av 

samfunnet hvor blant annet flere ontologier eksisterer side ved side og gjør krav på sannheten. 

Samfunnet er mer individualistisk og en konsekvens av dette er at tidligere etablerte sannheter 

er utsatt for mer konkurranse. I nyreligiøsiteten svever ideene fritt da de i større grad referer 

til hverandre, enn til tidligere etablerte sannheter.
67

 Avdifferensiering er i postmoderne teori 

navnet på nedbrytingen av kulturelle skiller, som for eksempel mellom religion og 

underholdning, eller religion og handel.
68

 Den tidligere differensieringen, der religion var en 

egen kulturell sektor, brytes ned og fører til at religionen blir ”smurt tynt utover” og opptrer 

på nye arenaer. 

3.2 New Age 

New Age, eller New Age bevegelsen, er vanskelig å definere. Det kalles en bevegelse, men 

kan ifølge Wouter J. Hanegraaff og Paul Heelas ikke regnes som en ny religion
 69

 eller 

nyreligiøs bevegelse, i seg selv.
70

 Enkelte løst organiserte nyreligiøse bevegelser kan sies å 

være New Age, men New Age er ikke en samling av slike bevegelser. Det er ifølge 

Hanegraaff en vanlig og korrekt forestilling at New Age har sine røtter i 60-tallets motkultur 

og fikk sin oppblomstring på 80-tallet, mens flertallet av de nyreligiøse bevegelsene er 

eldre.
71

 På grunn av den manglende organiseringen er man nødt til å trekke frem de mest 

utbredte religiøse oppfatningene for å skjønne hvem og hva som er New Age. Ifølge Heelas 

henviser ikke termen New Age bevegelsen til at det er en organisert enhet, men til den utbredte 

forestillingen om at menneskeheten er i ferd med å bevege seg inn i en ny tidsalder (herav 

navnet New Age).
72

 Det tradisjonelle tanken har vært at den kommende æraen er 
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Vannmannens tidsalder (The Age of Aquarius).
73

 Et annet viktig aspekt ved New Age er 

identitet, ofte uttrykt som ”å finne seg selv”. New Age er preget av en sterk holisme, 

enhetstenkning, hvor Gud og mennesket anses for å være av samme natur. ”Å finne seg selv” 

i New Age er derfor å bli bevisst sin guddommelige natur, en innsikt som legger grunnlaget 

for personlig vekst og utvikling. Ifølge Hunt er ”selvet” potensielt perfekt og guddommelig, 

og ”menneskets potensial” representerer frelsen.
74

 For å oppnå sitt potensial er det flere 

metoder, Hanegraaff bruker paraplybetegnelsen ”alternative terapier”.
75

 Jeg vil ta for meg de 

ulike metodene senere i dette kapittelet. New Age preges også av et ambivalent forhold til 

vitenskapen, den er både en trussel og et ideal. Vitenskapen har på den ene siden vært med på 

å ødelegge samfunnet ved å fjerne mennesket fra sin åndelige natur. Samtidig er det et sterkt 

fokus på å legitimere de alternative terapiene ved å presentere dem som vitenskapelige. 

Ønsket er at den alternative terapien skal erstatte den regjerende vitenskapen. At vitenskapen 

har fjernet oss fra våre åndelige røtter, henger sammen med en utbredt oppfattelse om at 

tidligere ”primitive samfunn” hadde kunnskap og spirituell innsikt som våre moderne 

samfunn har glemt eller bevisst fjernet seg fra.
76

 Mange i New Age miljøet ser det som sin 

oppgave å ”revitalisere” denne kunnskapen. Et siste kjennetegn ved New Age miljøet er at det 

kan karakteriseres som en ”markedsplass”. Det er opp til den enkelte å bestemme hva man 

ønsker å fordype seg i og hvilke religiøs lærer og praksiser man vil kombinere. På den måten 

står man i New Age på mange måter fritt til å forme sin individuelle religiøsitet.  

3.3 Har den ”nye” religiøsiteten noe til felles? 

Det nyreligiøse feltet er omfattende og det kan være vanskelig å se fellestrekk. Jeg har nevnt 

at de ulike grupperingene er ”nye”, i den forstand at de ble grunnlagt fra 1800-tallet og frem 

til i dag (eventuelt er nye i Vesten). De representerer også et alternativt religiøst budskap i 

form av nye tolkninger eller nye svar. Disse fellestrekkene er svært generelle. Hvis vi blir mer 

detaljerte, blir det vanskeligere å se likheter, men kanskje noen likevel finnes? Kan det tenkes 

at nyreligiøsitetens ytterpunkter, pinsemenigheter og karismatiske grupper i den ene enden, og 
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New Age miljøet i den andre, faktisk har noe til felles? Religionsforsker Philip C. Lucas 

mener det, selv om han innrømmer at leirene også har mange grunnleggende motsetninger.
77

 

Lucas trekker frem fem felles karakteristikker: sterke religiøse erfaringer som anses å ha sin 

opprinnelse i en usynlig kraft (den hellige ånd eller en universell livskraft), individets 

opplevelse av å bli del av et nytt hellig fellesskap, et sterkt fokus på personlig helbredelse og 

selvutvikling, forventninger om en kommende apokalypse eller ny tidsalder og en 

desentralisert eller anti-institusjonell struktur.
78

 Professor i religionshistorie, Otto Krogseth 

stiller spørsmål ved om ikke Lucas tar litt lett på de ”dyptgripende forskjellene som angår 

gruppenes forhold til samfunnet.”
79

 Krogseth poengterer også at det kan finnes interessante 

fellestrekk i gruppenes negative utgangspunkt, selv om deres løsninger er forskjellige. Lucas 

og Krogseth er enige i at det ikke er lett å finne likhetstrekk som er gyldige for hele 

nyreligiøsiteten. Til tross for åpenbare svakheter med Lucas‟ teori, mener jeg hans fem 

karakteristikker er interessante å bruke for å plassere scientologiens soteriologi i en nyreligiøs 

kontekst.  

3.4 Å forbedre seg gjennom religiøs praksis 

Religionen bidrar med teodiceer, forklaringer på en kaotisk og tilsynelatende uforklarlig 

virkelighet, men også håp. Håp om et bedre liv, et evig liv, eller frigjøring fra lidelse. Håpet 

viser at det finnes mulighet for forandring. Ingen ny religion har som mål å opprettholde 

status quo. Religionen er der for å hjelpe individet til å forstå seg selv og verden, men også 

for å gi mennesker en mulighet til å forbedre seg selv. Det finnes mange navn på religiøse 

praksiser som skal forbedre individets tilstand. Mens frelse og helbredelse er veletablerte 

begrep i mange tradisjonelle religioner, har de nyreligiøse metodene gjerne andre og nye 

navn. Selvutvikling, selvrealisering, spirituell oppvåkning, healing, åndelig frigjøring og 

sjelevandring er noen eksempler. Spørsmålet er om disse praksisene representerer noe nytt, 

eller er det bare nye navn på fenomener vi kjenner fra før? Er ikke hensikten den samme: å 

forbedre (eller finne) seg selv ved hjelp av religion? Begrepet frelse har jeg gjort rede for, 
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men jeg vil også gjøre rede for de mest relevante begrepene i det nyreligiøse feltet for å 

kontekstualisere den rituelle siden av scientologiens frelse.  

3.5 Helbredelse og healing 

Helbredelse gjennom religiøs praksis finnes i de fleste religioner og er ikke noe nytt fenomen. 

En karakteristikk ved nyreligiøsiteten er som nevnt et sterkt fokus på helbredelse, men det er 

som oftest begrepet healing som blir brukt. Jeg mener det er hensiktsmessig å skille mellom 

helbredelse og healing, selv om det er det samme ordet på henholdsvis norsk og engelsk. Slik 

jeg ser det er det snakk om to ulike fenomener. Helbredelse er den tradisjonelle praksisen, 

først og fremst forbundet med kristendommen, men også nyere grupper som kategoriserer seg 

som kristne. Healing derimot er knyttet til nyreligiøsiteten, og spesielt New Age. I 

kristendommen har det alltid vært rom for å be til Gud om helbredelse. Helbredelser skal også 

ha blitt utført av Jesus, eller skjedd i forbindelse med helgener og relikvier. Felles for alle 

tilfellene er at det kun er gjennom Gud at helbredelsen er mulig, og at det først og fremst er 

snakk om fysisk helbredelse av det Arthur Kleinmann kaller disease
80

 (jeg bruker termen 

sykdom). Dette gjelder også for mange nyere religiøse tradisjoner som har sitt utgangspunkt i 

kristendommen. Sykdom viser til det vi kjenner som ordinær fysisk sykdom og som vanligvis 

kureres med vestlig skolemedisin. Hvis derimot helbredelsen ikke utføres av Gud, eller en 

annen ekstern kraft, beveger vi oss mot fenomenet healing. Ifølge Heelas kan man si at jo 

sterkere fokuset er på en indre spiritualitet som kilde til helbredelsen, jo tydeligere er det 

snakk om New Age healing.
81

 Mens helbredelse brukes for å kurere sykdom, er fokuset i 

healing det Kleinmann kaller illness (jeg bruker termen lidelse). Lidelse inkluderer, men 

begrenser seg ikke, til det som oppfattes som sykdom. Ifølge Hanegraaff omfatter Kleinmanns 

lidelse: ”… den komplekse sosiale, psykologiske, og spirituelle tilstanden til en syk person.”
82

 

Tanken som står sentralt i healing er at mens den moderne legevitenskapen har konsentrert 

seg om å kurere sykdom, har man ignorert og gått bort fra tidligere kulturers fokus på å fjerne 

lidelse ved hjelp av naturmedisin eller healing.
83

 Selv om den tradisjonelle fysiske 

helbredelsen også er til stede, har healing et primært fokus på åndelig eller følelsesmessig 

restaurering og forbedring.
84

 I mange healing-miljøer finnes en forestilling om at sykdom, slik 
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det tolkes av skolemedisinen, ikke finnes. Patologien (sykdomslæren) forstår ikke sykdom, 

sykdom er kun en manifestering av ”blokkeringer” som hindrer ”menneskelig utvikling og 

vekst”.
85

 Tanken er at tradisjonell vestlig medisin aldri vil fjerne disse blokkeringene, kun 

dempe de fysiske symptomene midlertidig. Healing derimot kan fjerne det som hindrer 

individets åndelige utvikling. Healing handler ikke om å endre hvem man er, men om å ”bli 

seg selv” eller ”bli hel” ved å ta bort blokkeringer. Ofte er en viktig del av prosessen å få en 

”åndelig selvinnsikt”. For eksempel kan healing bidra til å forstå at man er mer enn en fysisk 

kropp eller har hatt tidligere liv.  

 En aspekt ved healing som ofte blir oversett er diagnosen. Å sette en diagnose er ikke 

forbeholdt vanlig medisinsk praksis. Også i religiøs behandling kan diagnostisering være en 

viktig del av prosessen. Thomas J. Csordas og Kleinmann hevder at å identifisere problemet 

er med på å gi den lidende en viss kontroll over sin lidelse, og i enkelte former for healing er 

diagnosen den viktigste delen av behandlingen.
86

 En religiøst begrunnet diagnose skiller seg 

radikalt fra en ordinær medisinsk diagnose. Årsaken til lidelsen kan for eksempel være en 

spirituell ubalanse, eller stamme fra handlinger i et tidligere liv. Diagnosen kan gi ny innsikt i 

både hvem man er og hvorfor man lider. 

3.6 Selvutvikling 

Selvutvikling er i utgangspunktet et sekulært begrep, men brukes også i en religiøs kontekst. 

Det er et moderne konsept som vi vanligvis finner i nyreligiøsiteten, som oftest i New Age. 

Selvutvikling tar mange former og mange navn: personlig vekst, spirituell oppvåkning, 

personlig utvikling, selvforbedring, åndelig utvikling osv. Den grunnleggende tanken er at 

mennesket er noe annet, og ikke minst noe mer, enn det vi umiddelbart kan oppfatte. Hvert 

menneske har et iboende potensial som på ulike måter kan realiseres.
87

 Selvutviklingen er ofte 

preget av et holistisk syn der kropp, sinn og sjel utgjør en enhet. Metodene vil derfor ha en 

effekt som strekker seg ut over det området behandlingen fokuserer på. For eksempel er det 

vanlig å se for seg at høyere åndelig bevissthet også kan ha en positiv fysisk effekt, mens 

riktig kosthold og fysiske øvelser kan føre til en bedre sinnstilstand.  Ifølge Gilhus er det også 
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vanlig å se for seg at en forbedring av samfunnet er en naturlig bieffekt av at man forbedrer 

seg selv.
88

 Fokuset i selvutvikling ligger, som navnet tilsier, hos det enkelte individ. En slik 

tankegang kan for noen oppfattes som egoistisk og selvsentrert, men en vanlig oppfatning er 

at en kan ikke hjelpe andre før en har hjulpet seg selv.  

3.7 Ett fenomen med flere navn? 

Gjennomgangen av begrepene frelse, helbredelse, healing og selvutvikling viser tydelig at 

fenomenene i stor grad overlapper hverandre. Er det ett fenomen med flere navn? Til en viss 

grad ja, men det er enkelte nyanser. Professor i religionshistorie Mikael Rothstein mener at 

frelse og selvutvikling i nye religioner på mange måter er det samme. Forskjellen er at frelse 

ofte impliserer en som skjenker frelsen, en guddom eller en frelser, mens selvutvikling i større 

grad involverer en forandring som individet selv står bak.
89

 Samtidig legger han til at det ofte 

er snakk om kombinasjon av de to fremgangsmåtene og at det derfor er vanskelig å skille 

mellom dem. Jeg er enig i at tradisjonell frelse som involverer en ekstern kraft, for eksempel 

kriten frelse, ikke bør kalles selvutvikling. Samtidig mener jeg at selvutvikling i aller høyeste 

grad er en form for frelse. Det er en individualistisk og ”moderne” form for frelse hvor 

individet står i sentrum og er ansvarlig for sin egen forbedring. Eksterne krefter som krystaller 

eller ”moder jord” kan være aktive i frelsen, men siden ansvaret ligger hos individet er det 

likevel en form for selvutvikling. Min oppfatning er altså at frelse ikke nødvendigvis 

innebærer selvutvikling, mens selvutviklings alltid er en form for frelse. 

Hva da med helbredelse og healing? Helbredelse av sykdom er et fenomen som 

vanligvis ikke inneholder frelse eller selvutvikling. Healing derimot er en vanskeligere 

størrelse å avgrense. Healing omfatter helbredelse, men påvirker både ”både kropp og sjel” og 

har derfor ifølge Hanegraaff en nær forbindelse til både frelse og selvutvikling.
90

 Han mener 

at siden frelsens mål er å fjerne mennesket fra smerte og ”mangler”, er frelse er en radikal 

form for healing.  Videre sier han at selvutvikling er formen frelse tar i New Age siden tanken 

er at frigjøring fra smerte og svakhet vil bli oppnådd gjennom å utvikle sitt potensial og å 

komme i kontakt med sin indre åndelighet.
91

 Altså ser han selvutvikling og healing som stort 
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sett det samme, de er begge det han kaller alternative terapier: Metoder som styrker individet, 

lar det finne sin åndelighet og utvikle sitt potensial. Den radikale formen for healing og 

selvutvikling er frelsen, som Hanegraaff forstår mer som et mål enn selve prosessen. Som jeg 

tidligere har vært inne på, kan frelse henvise til kun den endelige frigjøringen fra smerte og 

mangler, selve frelsen, mens soteriologien alltid inkluderer hele prosessen, også ikke-frelsen 

og måten man blir frelst. 

3.8 Sjelevandring 

At mennesket anses for å være mer enn bare sin fysiske kropp er vanlig i de fleste religioner. 

Tanken er at det er en fundamental forskjell på menneskets fysiske del, legemet, og den 

åndelige delen, sjelen. Forestillingene varierer, men en vanlig oppfatning er at sjelen lever 

videre etter at døden har inntruffet. Mens sjelen i kristendommen kun er knyttet til ett legeme, 

er det i mange andre religioner en forestilling om at sjelen stadig blir gjenfødt. En slik 

gjenfødelseslære kalles reinkarnasjon. Etter døden fødes sjelen i et nytt legeme, og ofte 

påvirker handlingene i det foregående livet hvilket legeme sjelen trer inn i. Sjelevandring er et 

begrep som omfatter gjenfødsel, men også forestillinger om at sjelen kan forlate kroppen uten 

at døden har inntruffet. Å midlertidig forlate kroppen kan være en bevisst eller ubevisst 

handling. Det finnes mange historier om nær-døden-opplevelser hvor personer, gjerne i 

forbindelse med en dramatisk hendelse, har opplevd å se seg sin egen kropp utenfra. Et annet 

eksempel er at det i enkelte kulturer tenkes at sjelen til sjamanen reiser til dødsriket som en 

del av en helbredelse.
92

 Forestillingen av å være en gjenfødt sjel gir individet en helt ny 

historie, men det er ikke bare fortiden som settes i ett nytt lys, også døden får ny betydning. 

En udødelig sjel gir et optimistisk syn på fremtiden: døden er ikke slutten, men kun en 

inngangsport til et nytt liv i nytt legeme.  I tråd med New Ages fokus på åndelig vekst og 

selvutvikling finnes en utbredt oppfatning om at det man har lært i dette livet skal videreføres 

i det neste. Sjelevandring gir derfor nye muligheter til åndelig utvikling og frelse i stadig nye 

legemer. 
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3.9 Mytologisering og personlige myter 

Måten sjelevandring oppfattes og hva fenomenet uttrykker, bærer ifølge Gilhus preg av det 

samfunn og den kultur det er en del av. I India kan det forklare hvorfor man er født inn i en 

lav kaste, til forskjell fra i Vesten hvor fenomenet oftere brukes til å ”… gjenfortrylle verden i 

form av private myter som gir individet en urgammel historie og dermed ny betydning.”
93

 Der 

en tradisjonell myte er en beretning om guder, er en personlig myte en fortelling som 

”guddommeliggjør” individet. Russell T. McCutcheon mener en slik mytisk historiefortelling 

er en sosial strategi. Det er et verktøy individet bruker for å presentere og legitimerer seg selv 

i sin sosiale og kulturelle virkelighet. Han kaller prosessen mytologisering.
94

 For å huske 

tidligere liv benyttes regresjonsterapi, som i likhet med psykoanalyse bygger på 

gjenerindring. Terapien kan ta ulike former som hypnose, meditasjon, drømmetolkning eller 

selv-hypnose. Både i psykoanalysen og i regresjonsterapien er gjenerindringen en viktig kilde 

til selvforståelse. Sjelevandringen bekrefter at individet er mer enn bare sin fysiske kropp, det 

er en udødelig sjel, og sjelen representerer individets guddommelige element. 

Sjelevandringsmytene, historiene om sjelens tidligere liv, gir tilgang til en rik personlig 

mytologi som kan forklare problemer i nåtiden, individets personlighetstrekk og bekrefte 

religiøse oppfatninger. For noen er det minner man har hatt hele livet, men ikke har skjønt 

hvor har stammet fra. Andre forsøker aktivt å fremkalle minner. De personlige mytene 

uttrykker flere liv og personligheter, og kan på den måten sies å passe inn i vårt tmoderne 

individualistiske samfunn hvor man ofte skifter roller på ulike arenaer. 
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4 Noen innledende aspekter ved 

scientologi 

 

Før jeg begir meg inn på den soteriologiske analysen, er det nødvendig med en presentasjon 

av noen viktige aspekter ved scientologien. Jeg vil gjøre rede for: utviklingen fra den 

sekulære terapien dianetikk til religionen scientologi, ortodoksien, fremstillingen av 

scientologien som et eventyr, forholdet til vitenskapen, konseptet personlig integritet, og 

scientologiens esoteriske språk. Denne innledningen vil forhåpentligvis gi et bedre 

utgangspunkt for å forstå utviklingen av scientologiens lære, og hvordan medlemmene 

forholder seg til den. 

4.1 Dianetikken: terapien som la grunnlaget for en 

ny religion 

”Før Dianetikk hadde ikke verden noe presist og brukbart middel til å løse sinnets problemer. 

Inn i denne dystre tidsalderen kom, som lyn fra klar himmel, utgivelsen av Dianetikk: Den 

moderne vitenskap om mental sunnhet.”95 

 

I 1950 ble selvhjelpsterapien dianetikk lansert i L. Ron Hubbards bok Dianetics: The Modern 

Science of Mental Health. Ordet dianetikk er satt sammen av de greske ordene dia (gjennom) 

og nous (sjelen), og betyr ”hva sjelen gjør med kroppen”.
96

 Nå handlet dianetikken strengt tatt 

ikke om noen sjel (konseptet om den menneskelige ånd ble først introdusert med 

scientologien et par år etter), men om sinnet: ”Dianetikk er et eventyr. Det er en 

oppdagelsesreise inn i Terra incognita, menneskesinnet, dette enorme og hittil ukjente riket en 

centimeter bak pannene våre.”
97

 Målet med dianetikken var å forklare hvordan det 

menneskelige sinnet fungerte og hvordan det enkelt kunne forbedres. Teknikken som skulle 

forbedre sinnet, og på den måten fjerne de fleste menneskelige problemer, het auditering. Alt 

man trengte for å lære teknikken var å kjøpe Hubbards bok. Mange amerikanere lot seg 

fascinere, og utgivelsen ble raskt en bestselger. Hubbard reiste selv rundt i USA for å holde 

foredrag om dianetikk og demonstrere auditeringsteknikken. Han startet også å undervise og 

gikk etter hvert bort fra oppfatningen av at hvem som helst kunne praktisere auditering, til å 
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sterkt oppfordre til å ikke la seg behandle av andre enn de som hadde tatt hans godkjente kurs 

eller utdanninger. Den tidligere ”gjør-det-selv-terapien” ble institusjonalisert. Dianetikken var 

en sekulær terapi, den hadde en rekke fellestrekk med psykoanalysen og inneholdt ingen 

overnaturlige elementer. Auditering var en form for regresjonsterapi hvor man skulle finne 

undertrykte og smertefulle minner. Hubbard registrerte at stadig flere som lot seg auditere, 

gjenkalte minner som umulig kunne stamme fra deres nåværende liv. Observasjonen førte til 

en videreutvikling av dianetikken. Hubbard konkluderte med at alle mennesker hadde hatt 

tidligere liv, og denne oppdagelsen førte til grunnleggelsen av scientologien som en ny 

religion. Fremfor å bli absorbert av scientologien har dianetikken blitt stående som en egen 

underdisiplin, med det er ikke lett å se hvor dianetikken slutter og scientologien begynner. 

4.2 Scientologien: en ortodoks religion 

”Dianetikk- og Scientologi-teknologien består av svært nøyaktige og grundig utprøvde 

metoder, som virker i 100 prosent av tilfellene hvis de anvendes 100 prosent i 

overensstemmelse med L. Ron Hubbards anvisninger, slik de er nedtegnet i 

Scientologiskriftene.”98 

 

Både scientologiens lære (kalt filosofien) og praksis (kalt teknologien) har vært gjennom en 

lang utvikling siden bevegelsen ble grunnlagt i mai 1952.
99

 Selv om noen av de tidligste 

utgivelsene mangler sentrale elementer fra dagens scientologi, blir verkene, med unntak av 

enkelte for- og etterord, fortsatt utgitt i sin originalform.
100

 Grunnen til at skriftene ikke 

redigeres, er at scientologien er svært ortodoks.  I scientologien stammer ortodoksien fra en 

oppfatning av at L. Ron Hubbard er ufeilbarlig (mer om Hubbard i kapittel 7). En konsekvens 

av dette er at også hans lære anses som ufeilbarlig. Hvis teknologien ikke gir det ønskede 

resultat, må feilen ligge en annen plass enn i filosofien, da den anses som perfekt. For å sikre 

scientologiens ortodoksi finnes en egen organisasjon kalt Religious Technology Centre (RTC). 
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Organisasjonens formål er å holde den religiøse praksisen i overensstemmelse med L. Ron 

Hubbards lære, en oppgave som anses som helt essensiell for å sikre scientologenes frelse.
101

 

Betegnelsen standard tech (standard teknologi) viser til at teknologien er testet og verifisert, 

og i full overensstemmelse med filosofien. Mens andre religioner anses for å ”famle i 

mørket”,
102

 er standard tech en garanti for at scientologien alltid fungerer.  

En konsekvens av ortodoksien er at enhver endring av Hubbards skrevne ord anses 

som kjetteri. Det samme gjelder endringer av praksisen. De norske oversettelsene bærer preg 

av at man ikke har tatt seg noen friheter, de synes å være oversatt nærmest ord for ord. Flere 

av mine norske informanter har fortalt at de foretrekker å lese tekstene på engelsk for å være 

sikre på å få med seg alt. Et utypisk trekk ved en ortodoks bevegelse som scientologien er at 

det er tillatt å praktisere andre religioner. Til tross for dette kan ikke Hubbards religiøse 

teknologi benyttes av andre enn Scientologikirken. Å endre filosofien, eller bruke teknologien 

i en annen terapeutisk eller religiøs sammenheng, er strengt forbudt. Scientologien anses som 

en perfekt religion, det finnes ingen god grunn til å endre Hubbards lære eller praksis da det 

kun er standard tech som fører til frelse. 

4.3 Scientologien: et eventyr, livet: et spill 

”Du begynner på et eventyr. Behandle det som et eventyr. Og måtte du aldri bli den samme 

igjen.”103 

 

Å sammenfatte L. Ron Hubbards omfattende materialer om scientologi ville utvilsomt spart 

nye medlemmer for mye tid. Ortodoksien er én årsak til motviljen mot å redigere Hubbards 

verk, men det finnes også en annen grunn til at scientologiens filosofi ikke blir komprimert: Å 

studere scientologi skal være et ”eventyr”. Å begi seg ut på Hubbards livsverk skal være en 

reise. Det er viktig å ikke forhaste seg i studiet av scientologi. Tanken er at man skal utforske 

kildene i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, for på den måten å følge utviklingen av læren 

samtidig som man får økt innsikt. Dette innebærer at man må bruke mye tid på å fordype seg i 

bøker, transkriberte og innspilte foredrag, og filmer. Litteraturen, lydbåndene og filmene 

utgjør, sammen med alle kurs-, utdannings- og terapitilbud, langt mer enn de fleste 

scientologer vil ha tid, eller råd til å gjennomføre i løpet av ett liv. At læren er mer omfattende 
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enn det man kan få med seg i løpet av én livstid, er helt i tråd med scientologiens forestilling 

om reinkarnasjon. 

 Mens scientologien fremstilles som et eventyr, sier Hubbard at: ”Livet kan best forstås 

ved å sammenlikne det med et spill.”
104

 At scientologien er et spill (engelsk: game) betyr ikke 

at man ikke skal ta det seriøst, det er ikke en lek. For at livet skal være interessant er det viktig 

å delta, men også å ha mål. Problemer er positivt så lenge man ikke lar seg hemme av dem, 

men aktivt forsøker å finne løsninger. Totalt fravær av problemer er negativt fordi man da 

slutter å spille ”livets spill”. Hubbard hevder at nevroser et utbredt i rike familier fordi de ”… 

har svært lite og [sic] gjøre og har svært få problemer.”
105

 Det kan være frustrerende å spille 

et spill hvor man ikke kan reglene, scientologien skal gi de nødvendige innsiktene man 

trenger, både for å mestre, men også utfordre seg selv i livets spill. 

4.4 Den vitenskapelige tilnærmingen 

“There are no tenets in Scientology which cannot be demonstrated with entirely scientific 

procedures.”106 

 

Scientologiens religiøse tekster skiller seg drastisk fra det vi finner i mange andre, og da 

spesielt eldre religioner. L. Ron Hubbards språk er på den ene siden teknisk og esoterisk (mer 

om språket senere), men også verdslig og kan minne om det vi finner i moderne 

selvhjelpslitteratur. Han formulerer seg på en kontant og skråsikker måte som tilsynelatende 

ikke etterlater noe rom for tolkning. Retorikken er preget av humor, men også det jeg vil 

karakterisere som ”kvasivitenskapelighet”. At religiøse tekster tilnærmer seg et vitenskapelig 

språk er et moderne fenomen som er utbredt i enkelte nye religioner, men spesielt i New Age. 

Fenomenet er karakterisert ved en grunnleggende tro på vitenskapen, fremfor en forståelse av 

den vitenskapelige metode.
107

 I scientologien ser vi dette blant annet i at praksisen kalles 

teknologien, men det kommer også tydelig frem i måten Hubbard presenterer sine argumenter. 

Et gjennomgående eksempel er at han hevder at noe er ”vitenskapelig bevist”, eller 

”vitenskapelig fakta”.
108

 Når han for eksempel påstår at:” … det analytiske sinnet kan 

forårsake forandringer etter ønske, når det trener seg til å gjøre det”, er bevisgrunnlaget: ”… 
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det har blitt bevist i et laboratorium.”
109

 Det er aldri noen videre referanser til hvem, når eller 

hvordan dette er blitt bevist. Det eneste leseren har å forholde seg til er Hubbards autoritet og 

hans løfte om at det har blitt gjort. Den vitenskapelige tilnærmingen er avgjørende for 

hvordan scientologer oppfatter sin religion. Den forsterker inntrykket av at scientologi er 

basert på ”facts”, ikke følelser, mystikk eller åpenbaringer.
110

 Autoriteten ligger ikke i 

religiøse dogmer eller guds ord, men i Hubbards forsikring om at alt er vitenskaplig bevist. 

Scientologien oppfattes som den perfekte religion fordi det er en syntese av religion og 

vitenskap. Garantien for frelse er ikke tro, men Hubbards vitenskapelige utvikling av 

scientologien.  

Samtidig er ikke vitenskap noe utelukkende positivt. I likhet med New Age har 

scientologien et ambivalent forhold til vitenskapen. Hubbard bruker vitenskap på den ene 

siden som et retorisk virkemiddel, men han er samtidig polemisk i forhold til den etablerte 

vitenskapen, som han blant annet hevder har spilt fallitt. Han kaller for eksempel moderne 

skolemedisin: ”… en kunst, ikke en vitenskap.”
111

 Som i New Age finnes det et håp om at den 

etablerte vitenskapen en dag skal erstattes av bevegelsens egen ”religiøse vitenskap”.  

4.5 Personlig integritet: å vite fremfor å tro 

”… i Scientologi er det ingen som blir bedt om å akseptere noe ut fra tro.”112 

 

I scientologien er det et sterkt fokus på at man ikke skal tro, men vite. Navnet scientologi er 

tatt fra det latinske scio (å vite) og det greske logos (studiet av). Betydningen er ”å vite 

hvordan å vite”. Tanken er at: ”Ingenting i Dianetikk og Scientologi er sant for deg, med 

mindre du har observert det, og det er sant ifølge din egen observasjon.”
113

 Denne 

retningslinjen kalles personlig integritet. I tråd med fremstillingen av scientologien som en 

moderne og vitenskapelig basert religion forventes det ikke at man skal tro. Tro er forbeholdt 

religioner som baserer seg på guddommelige budskap og åpenbaringer. Så lenge teknologien 

er standard tech (i full overenstemmelse med filosofien), vil den fungere, og man vil selv 

observere at scientologien er sann. Siden det ikke kreves tro, er det heller ingenting i veien for 
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å kombinere scientologi med annen tro: ”[Scientology] demands no belief or faith and thus is 

not in conflict with faith.”
114

  

Personlig integritet kan sies å innebære en relativistisk tilnærming til scientologien. 

Hvis det kun er den enkeltes oppfatningen av hva som er sant som ligger til grunn for 

forståelsen, kan det virke sannsynlig at scientologer har vidt forskjellige forståelser av sin 

egen religion. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Ortodoksien står som nevnt veldig sterkt. 

Hubbards skrevne ord er scientologien. Du trenger ikke umiddelbart tro alt du leser, men det 

er heller ikke rom for avvikende tolkninger av hans lære. Personlig integritet vektlegger 

viktigheten av å oppleve læren som sann. Når en scientolog for første gang leser at han 

egentlig er en udødelig ånd, kan det virke sannsynlig eller usannsynlig. I henhold til tanken 

om personlig integritet vil ikke denne forestillingen være sann før den er opplevd som ekte. 

Det er først når man gjennom auditering husker et tidligere liv, eller opplever å forlate 

kroppen, at man vet man er en udødelig ånd. Fokuset på å selv erfare læren som sann, er også 

helt i tråd med forståelsen av scientologi som et eventyr. Scientologi er ikke bare noe du leser 

og velger å tro fordi det er logisk eller i tråd med din religiøse oppfatning. En viktig del av 

eventyret er at du selv skal erfare innsikten. Ifølge Hubbard er ikke scientologien en 

oppfinnelse, det er en oppdagelse. På samme måte som han oppdaget scientologien, skal man 

oppdage den selv. 

4.6 Det esoterisk språket 

“The MISSASSIST is a failure to assist either by omission or commission. It is always 

preceded by a MOTIVATOR-OVERT situation lock-up or a DED-DEDEX situation.”115 

 

Sitatet over er et eksempel på det teknisk-esoteriske språket som anvendes både muntlig og 

skriftlig i scientologi. Esoterisk språkbruk vil si at det benyttes et språk som kun forstås av 

innvidde. En rekke ord og uttrykk er laget av Hubbard, og mange vanlige ord har en helt 

annen betydning enn i ordinær bruk De grunnleggende bøkene er lettere tilgjengelige, men 

leser man avansert scientologilitteratur uten noen innføring, vil man forstå svært lite. Tanken 

er at mens man studerer scientologi, vil man gradvis tilvenne seg språket. Mange ord finnes 

både i adjektiv-, verbal- og substantivform. Hvis man omtaler en person som har nådd stadiet 
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clear,
116

 kan man si at det er ”en clear person” (adjektivsform). For å nå dette stadiet ble 

personen ”clearet” (verbalform). Og man kan også omtale personen som ”en clear” 

(substantivform).
117

 Akronymer og forkortelser er også utbredt. For eksempel: MEST (matter, 

energy, space, time), OT (opererende thetan), standard tech (standard technology), Sea Org 

(Sea Organization) eller tech dic (technical dictionary). Det er et sterkt fokus på å ha korrekt 

forståelse av alle ord (slik de er definert i scientologien vel å merke).  I nesten samtlige 

utgivelser er det et forord som presiserer dette: ”… når du leser denne boken, vær veldig, 

veldig sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår.”
118

 Bakerst finner man 

redaktørens ordliste som definerer alle scientologibegreper, samt vanlige ord som er ”renset” 

for sin ordinære betydning. Technical dictionary er en egen ordbok med oversikt over alle 

scientologi- og dianetikk begreper.
119

 I appendiks 1 i denne oppgaven finnes en ordliste med 

oversikt over alle scientologibegrep som brukt i oppgaven. 

Ifølge Rothstein er tanken at på samme måte som det finnes innsikter som bare kan 

oppnås i scientologien, så kan heller ikke disse innsiktene begrepsliggjøres på en annen måte 

enn med scientologiens eget språk.
120

 Å skape nye begreper er også en effektiv måte å skille 

seg fra andre terapier og religiøse grupper. Scientologiens lære fremstår som noe eget og 

eksklusivt. Det esoteriske språket kan også styrke fellesskapet. Språket er noe alle 

scientologer på tvers av landegrensene har felles, og er med på å definere dem som én 

bevegelse. Et esoterisk språk kan også lett misforstås, som i tilfellet med mottoet: ”Help Ron 

to clear the planet”. For scientologer uttrykker dette et ønske om å løfte alle mennesker til et 

høyere spirituelt nivå, men av utenforstående blir det ofte feiltolket som et ønske om å 

”renske planeten” for ikke-scientologer. 
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5 Hva frelses man fra? 

 
Hva er det scientologien skal frelse mennesket fra? Denne første delen av den soteriologiske 

analysen er en gjennomgang av ”menneskets nåværende eksistenstilstand”, eller ikke-frelsen.  

Først gjør jeg rede for den religiøse forklaringen på denne uønskede tilstanden ved hjelp av 

faktorene, scientologiens skapelsesmyte, og theta-MEST-teorien, grunnlaget for ontologien. 

Jeg tar deretter for meg konsekvensene av det negative utgangspunktet, skapelsen av 

henholdsvis mennesket, virkeligheten og lidelsen. Deretter presenteres funnene fra 

feltarbeidet som kan relateres til denne delen av analysen. Avslutningsvis diskuterer jeg 

empirien og setter den i en religionshistorisk kontekst. 

5.1 Den uønskede tilstandens opprinnelse 

”Før begynnelsen var en årsak, og hele formålet til årsaken var skapningen av effekt. I 

begynnelsen og for alltid er beslutningen, og beslutningen er Å VÆRE. […] Og slik finnes 

det lys. Og slik finnes det energi. Og slik finnes det liv.”121 

 

Ifølge scientologien er alle menneskers utgangspunkt en elendig tilstand preget av lidelse. For 

å finne opphavet til tilstanden må vi til scientologiens kosmogoni (lære om verdens skapelse). 

En utbredt oppfatning blant både kritikere og forskere at den såkalte Xenu-myten er 

scientologiens skapelsesberetning.
122

 Myten handler om en ond diktator ved navn Xenu som 

for 75 millioner år siden fraktet milliarder av sitt folk til jorden og drepte dem ved hjelp av 

hydrogenbomber. Historien minner mer om science-fiction enn en religiøs tekst, og dette er 

nok også mye av grunnen til at den stadig blir latterliggjort og presentert av kritikere som et 

eksempel på hvor absurd de mener scientologien er.
123

 Selv er jeg ikke enig i at denne myten 

fungerer som en skapelsesberetning. For det første blir man ikke introdusert for Xenu-myten 

før man er på et esoterisk nivå av Broen til total frihet kalt OTIII, som de aller fleste 

scientologer ikke har nådd (mer om den esoteriske delen av frelsen i kapittel 8). For det andre 
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forklarer myten verken scientologiens kosmogoni eller ontologi, den utbroderer bare 

faktorene, den grunnleggende skapelsesberetningen som finner sted lenge før.  

Faktorene er en mye om fallet som førte til skapelsen av både universet og 

mennesket.
124

 Beretningen skiller seg fra den øvrige scientologilitteraturen ved at den er 

skrevet i et språk som ligger nærmere tradisjonelle religiøse tekster. Som man ser av sitatet 

innledningsvis kan formen minne om skapelsen i Første Mosebok. Scientologien har en 

gjennomgående dualisme, og den grunnleggende motsetningen er mellom ”hovedpersonene” i 

faktorene, theta og MEST. Theta er livskraften, eller i sin personifiserte form thetanen, 

menneskets sjel. I sin opprinnelige tilstand, native state, var theta ren ånd med ubegrensede 

evner og adskilt fra det fysiske universet. MEST er det fysiske universet og utgjør alle 

menneskers felles virkelighet. Navnet MEST er tatt fra ”universets fire bestanddeler” (på 

engelsk: matter, energy, space, time). Theta er den positive kraften, den livgivende ånden som 

representerer orden og frihet. MEST er den negative kraften, den fysiske grunnsubstansen 

som representerer kaos og begrensninger.
125

 Faktorene forteller at thetanene opprinnelig var 

frie sjeler som hadde ”ubegrensede muligheter i et ubegrenset univers”,
126

 et slags paradis. 

Ved hjelp av sine mentale evner drev thetanene kontinuerlig med skapelse og endring av 

MEST. Deres fall kom da de lot seg lure av MEST til å tro de var del av det fysiske universet. 

Denne feiltakelsen førte til at thetanene tok kontroll over fysiske kropper. Konsekvensen av 

dette ”syndefallet” var et opphør av thetas idealtilstand, native state, men også skapelsen av 

universet og menneskets første fysiske form. 

Theta-MEST-teorien forklarer forholdet mellom theta og MEST, og danner grunnlaget 

for både faktorene og scientologiens ontologi. Thetas eneste hensikt er å være årsak til effekt. 

Å være årsak, vil i scientologien si å være kilden som skaper eller forårsaker noe. Effekt er det 

som skapes, og å være effekt er å bli påvirket av handlinger. Vi ser igjen en dualisme, det er 

alltid ønskelig å være årsak fremfor å være effekt. Å være årsak er aktivt og positivt, mens å 

være effekt er passivt og negativt. Mens theta i sin idealtilstand hadde uendelige muligheter til 

å være årsak, førte fallet til at theta ikke lenger er i kontroll over sine omgivelser. Fremfor å 

være fri er theta begrenset og hemmet av det fysiske universet. MEST representerer som 

nevnt kaos, som kommer fra det greske ordet for avgrunn.
127

 Ifølge scientologien befinner 

mennesket seg nettopp i en avgrunn. Avgrunnen er en metafor for menneskets uønskede 
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tilstand, og denne tilstanden er en direkte konsekvens av at vi hemmes av våre kropper og det 

fysiske universet. 

Selv om faktorene på mange måter er en klassisk skapelsesmyte, viser navnet theta-

MEST-teorien til at ontologien også kan forstås vitenskapelig.
128

 Faktorene presenteres ikke 

som en faktisk hendelse, men som en myte basert på en vitenskapelig teori om forholdet 

mellom ånd og materie. 

5.2 Mennesket: et ugunstig utgangspunkt 

”Mennesket er verken sin kropp eller sitt sinn, men et åndelig vesen.”129 

 

En sentral del av scientologien er å forstå hvem, og ikke minst hva man er. Hvis man ikke 

forstår dette, er det heller ikke mulig å bli frelst. Ifølge scientologiens antropologi (lære om 

mennesket) består vi av tre deler: thetanen, kroppen og sinnet. Thetanen er som nevnt selve 

livskraften, den udødelige ånden.
130

 En thetan er ikke noe man har, man er en thetan. 

Kroppen derimot er forgjengelig og fungerer kun som en midlertidig bolig for thetanen. Flere 

av mine informanter har sammenlignet kroppen med et kjøretøy hvor thetanen er sjåføren. 

Kroppen har ifølge scientologien ingen evner og kan ingenting utover det den brukes til. Den 

er også en kime til lidelse. Thetanen lider i menneskekroppen fordi den er langt mer enn den 

kan realisere i denne fysiske formen. Å bli født i en fysisk kropp er et uheldig, men 

uunngåelig utgangspunkt som kan sies å være scientologiens ”arvesynd”. Menneskets tredje 

del er sinnet. På samme måte som kroppen, er også sinnet underordnet thetanen. Sinnet står 

mellom thetanen og dens omgivelser og er et verktøy den bruker for å handle. Scientologien 

er læren om thetanen, mens underdisiplinen dianetikken er læren om sinnet. 

5.3 Fra en ekte til en falsk virkelighet 

I sin idealtilstand var thetanene frie ånder, men deres identifisering med MEST førte til at de 

begynte å tro at de fysiske lovene også gjaldt for dem. Scientologiens ontologi opererer med 

to ulike former for virkelighet, kalt universer. Det ene er det fysiske MEST-universet. Dette 

fellesuniverset deles av alle mennesker og utgjør det scientologien betegner som realitet 
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(engelsk: reality). At det er realitet, vil si at det er basert på enighet. MEST-universet 

eksisterer fordi alle er enige om at det finnes. På samme måte eksisterer også tid og rom kun 

ut fra enighet. Det individuelle theta-universet derimot er ikke realitet, men virkelighet. Det er 

et personlig univers og er ikke basert på enighet, men kun på individets egen erfaring om at 

det faktisk er sant. Begrepet realitet betegner altså kun det tilsynelatende, mens virkelighet er 

det som er ekte i henhold til ens personlige integritet. 

En konsekvens av at thetanen lot seg underkaste MEST-universet og dets lover, er at 

dens evner er sterkt begrenset. En av thetanens begrensninger er knyttet til det som kalles 

handlingssykluser. MEST-universet har en tilsynelatende handlingssyklus. Denne syklusen 

består av tre stadier: skapelse, overlevelse og ødeleggelse.
131

 Dette innebærer at man blir født, 

lever en periode, for så å dø.  Siden det i fellesuniverset er enighet om denne syklusen, er man 

også nødt til å følge den. Mens MEST-universets realitet kjennetegnes av begrensninger og  

smerte, er Theta-universet annerledes. I dette personlige universet finnes ingen begrensinger 

eller smerte, og det er opp til den enkelte å avgjøre hva som er ekte. I denne virkeligheten 

finnes uendelige muligheter for lykke, frihet og rasjonalitet. Theta-universet har en virkelig 

handlingssyklus. Denne skiller seg fra den tilsynelatende syklusen ved at man selv bestemmer 

alle handlinger fremfor å måtte følge universets lover. Mens man i den tilsynelatende 

handlingssyklusen er redusert til en effekt av MEST-universets lover, er man i theta-

universets virkelige syklus alltid årsak og dermed i kontroll over sin egen eksistens. I theta-

universet er døden ingen nødvendighet, den kommer kun hvis man selv tar en beslutning om å 

opphøre skapende handlinger.
132

  

5.4 Konsekvensen av den uønskede tilstanden: 

lidelse for sinn, kropp og ånd 

Å være fanget i en fysisk kropp og en falsk virkelighet har alvorlige konsekvenser for både 

sinnet, kroppen, og ånden. Dianetikkens lære forklarer hvordan sinnet forårsaker mentale og 

fysiske plager. L. Ron Hubbard hevder at alle hendelser som forårsaker fysisk eller psykisk 

smerte ikke blir lagret i sinnet som vanlige minner, men i en underbevisst del som kalles det 

reaktive sinnet.
133

 At minner lagres i det reaktive sinnet har dramatiske konsekvenser. Alle 
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sanseinntrykk som lagres i det reaktive sinnet danner nemlig engrammer. Engrammer er 

undertrykte smertefulle minner som anses for å være årsaken til alt av feilaktige tanker og 

handlinger. De forverrer en persons mentale tilstand i form av irrasjonalitet og psykiske 

problemer, men kan også manifestere seg som fysiske plager.  

Følgende er et sammendrag av et av Hubbards egne eksempler på hvordan engrammer 

dannes og senere påvirker individet: En kvinne blir slått nesten bevisstløs på et kjøkken. 

Gjerningsmannen sparker og skjeller henne ut. Han kaller henne en løgner og sier at hun alltid 

skifter mening. Mens dette foregår, renner vannet i vasken, en stol velter og en bil passerer 

utenfor. På grunn av smerten og frykten til kvinnen, blir hendelsen lagret som et engram i det 

reaktive sinnet. Engrammet inneholder alle kvinnens sanseinntrykk: blodsmak i munnen, 

smerte der hun ble sparket, frykt, mannens stemme og stygge ord, lydene fra stolen, vasken, 

bilen osv. Alle inntrykkene i engrammet, kalt persepsjoner, vil i fremtiden ha en viss 

restimulerende effekt på kvinnen. Det vil si at alle fremtidige sanseinntrykk som tilsvarer eller 

ligner, vil aktivere inntrykk fra engrammet. Lyden av rennende vann alene vil muligens ikke 

gjøre noe, men kombinert med lyden av en passerende bil, vil kvinnen kanskje kjenne ubehag 

i området hvor hun ble sparket. Jo flere sanser som restimuleres på en gang, jo mer smerte og 

frykt vil kvinnen føle. Hyppige restimuleringer vil føre til en mer permanent effekt. Den 

permanente effekten kan være kronisk smerte i området som ble skadet, eller at kvinnen 

endrer sin oppførsel ved å lyve eller stadig endre mening. Som en forsvarsmekanisme kan 

kvinnen også gradvis tillegge seg gjerningsmannens personlighet, siden hun oppfattet ham 

som den sterkeste parten i hendelsen. Siden minnet kun er lagret i det reaktive sinnet, vil 

kvinnen i liten grad huske hendelsen. Hun vil heller ikke merke at hun endrer sin personlighet 

eller forstå hvor de fysiske og psykiske plagene stammer fra.
134

 

Dianetikkens lære omfatter kun psykisk og fysisk smerte fra individets nåværende liv, 

men individet er som nevnt en udødelig ånd, en thetan. Thetanen har også minner fra sine 

tidligere liv, i tillegg til kollektive minner fra menneskets genetiske evolusjon. Det finnes 

altså tre ulike ”reservoarer” for smertefulle minner: det nåværende livet, thetanens tidligere liv 

og menneskehetens kollektive historie. Uavhengig av opprinnelse danner alle smertefulle 

minner engrammer og forårsaker psykisk, fysisk og åndelig lidelse. Ifølge scientologien er 

den grunnleggende personligheten til alle mennesker ærlig, intelligent og god. Det finnes 

ingen ondskap, ”onde handlinger” er som alle feilaktige handlinger kun et resultat av 

engrammer. Dette gjelder også alle psykiske lidelser. Hubbard bruker samlebegrepet 

                                                 
134

 Eksempelet er tatt fra Hubbard, Dianetikk, 75-84. 



42 

 

abberasjon om alle avvik fra rett tanke og handling. Engrammer forårsaker ikke bare 

abberasjon, men også fysiske plager. Ifølge scientologien er 73 prosent av all fysisk lidelse 

psykosomatisk.
135

 At den er psykosomatisk vil si at den har et psykisk opphav og stammer fra 

et engram. Ifølge Hubbard kan enhver fysisk plage potensielt ha en psykisk opprinnelse.
136

  

Scientologien benytter en reduksjonistisk og tilnærmet monokausal forklaringsmodell: 

Alt har én årsak, engrammer. Et engram er et svært fleksibelt konsept. Det kan inneholde 

minner fra trillioner av år tilbake i tid
137

 og kan bestå av alle mulige, men også ”umulige”, 

sanseinntrykk. Med dette utgangspunktet kan engrammer brukes til å forklare hele spekteret 

av menneskelig oppførsel og lidelse.
138

 Dette omfatter alt fra krig og urettferdighet, til 

psykiske problemer og forkjølelse. Måten engrammene påvirker individets tanker, handlinger 

og fysiske tilstand gjør at man er ”fanget i fortiden”, man er en effekt av sine smertefulle 

minner. 

Hvordan presenteres så scientologiens frelse? Det annonseres ikke at man tilbyr 

”frigjøring fra det fysiske universet” eller ”frelse”. Scientologien er tydelig på at alle 

mennesker har et ugunstig utgangspunkt fylt av lidelse, men er mer fokusert på hva man kan 

oppnå ved hjelp av scientologi enn hva man skal frigjøres fra. Scientologien er mer enn bare 

en flukt fra et negativt utgangspunkt. Livet presenteres som et spill, og man må ha mål for å 

gjøre det interessant. Eller som Hubbard sier det: ”«Frihet fra» er helt i orden så lenge det 

finnes et sted å bli fri til. Et endeløst ønske om «frihet fra» er en perfekt felle, en frykt for alle 

ting.”
139

 Det scientologien tilbyr, er hjelp med generelle problemer alle kan kjenne seg igjen i 

og vil kvitte seg med. Det følgende eksempelet er fra en promoterings-epost jeg mottok fra 

Scientologikirken: 

Handle 73% of your physical problems. And while you're at it, you will see how 

millions of other people have used this same technique to achieve: *Higher 

intelligence *Creative imagination *Amazing vitality *Good memory *Strong 

willpower *Radiant health *Magnetic personality *Good self-control It's actually quite 
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simple - once you narrow down the source of these problems and use the simple step-

by-step procedure that's laid out in the video and guide - they will be gone for good!
140

 

Fokuset er altså på hva man skal frelses til, fremfor hva man frelses fra. Det er opp til den 

enkelte å finne ut av hvilke problemer man ønsker å få hjelp til å håndtere. Hvis man 

aksepterer den religiøse ontologien, vil man forstå at alle ens problemer potensielt sett kan 

løses ved hjelp av scientologi, fordi all lidelse kan stamme fra engrammer.  

5.5 Informantenes utgangspunkt 

”Jeg var nok litt søkende.” 

 

Mine informanter har forskjellige bakgrunner og har hatt ulike veier inn i scientologien. I 

noen tilfeller har de hatt konkrete problemer de aktivt har gått inn for å gjøre noe med. Dette 

gjelder spesielt to gutter i tjueårene som begge hadde et dårlig utgangspunkt: 

Når jeg først kom til kirken, var jeg avhengig av å røyke hasj, brukte amfetamin, tok 

kokain på fester hver uke. Jeg hadde en dom på meg, kjærlighetssorg. Familien min 

bare så vidt godtok meg fordi jeg var ikke en troende person. Min etikk var langt nede, 

men innerst inne var jeg en god person. Jeg har alltid holdt meg oppe, selv om jeg har 

gjort mye galt. Jeg var en god person, men jeg gjorde ikke gode gjerninger. Jeg gjorde 

dårlig ting, selv om jeg følte jeg var en bra person. 

Før følte jeg meg ganske dårlig, spesielt rundt andre folk. Jeg var ikke flink til å 

kommunisere. Jeg slet og trodde jeg hadde psykiske problemer, men jeg hadde ikke 

det, det var bare ting jeg ikke kunne. Jeg følte meg ikke trygg og hadde ikke selvtillit. 

Når jeg kom inn i scientologi falt alt på plass og folk kjenner meg ikke igjen når de ser 

meg. 

Av alle informantene har disse to guttene den verste bakgrunnen. De forteller at scientologien 

endret livene deres dramatisk, og i dag jobber begge for Scientologikirken. En av dem nevner 

at han ikke var flink til å kommunisere, et tilbakevendende problem blant mine informanter. 

Georg forteller at han tidligere var ekstremt sjenert og ”helt håpløs” i sosiale sammenhenger. 
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Han fikk en brosjyre fra noen scientologer på gaten i Oslo, og dro senere til kirken for å ta en 

personlighetstest:141 

Så jeg tok denne personlighetstesten og fikk tilbakemeldingen om at hvis jeg skulle ha 

noen sjanse om å sjekke opp damer, bør du kanskje gjøre noe med dette 

kommunikasjonsnivået her. Så pekte de på en bitteliten søyle nederst på arket som så 

vidt registrerte. 

Der Georg endte opp med å prøve scientologi for å få hjelp med et konkret problem, har 

majoriteten av informantene hatt en mer generell interesse. Flere forteller at de ble sjokkert 

over hvor godt de kjente seg igjen i resultatene fra personlighetstesten, noe som igjen gjorde 

dem nysgjerrige på å undersøke scientologien videre. Mange forteller at de har vært 

”søkende” og har hatt eksistensielle spørsmål de ikke fikk tilfredsstillende svar på verken fra 

religion eller vitenskap. I flere tilfeller gjorde de seg opp egne tanker om livet som de senere 

fikk bekreftet i scientologien: ”… det er veldig mange ting jeg tidligere valgte å tro på som 

jeg nå har kunnet observere er tilfellet.” En informant vokste opp som jøde med en far som 

var psykolog, og selv prøvde hun å finne svar i ”østlige religioner”:  

In psychology and eastern religions there were belief-systems or descriptions of 

problems, but no answers. I was disappointed with religion because it demanded faith 

and I was disappointed with psychology and sociology because it had no resolutions. I 

took a personality test, which I thought was stupid, but the results were right on. I then 

took a communications course, and the results were shocking because nobody even 

told me what results to expect. That made me think that there were some answers in 

Scientology. I was a kid and was looking for answers, and I found them. 

To informanter ble interessert i scientologi fordi de ikke var tilfreds med svarene 

kristendommen gav dem: 

Informant: In New York in the summer of 1973 my brother bought the dianetics book 

and I read it. It made a lot of sense to me. So I went to a local church and started my 

investigation into it. I wasn‟t pleased with the explanation that something is true just 

because it‟s in the Bible. 

Intervjuer: What was it that appealed to you? 

Informant: That only what was true for me and that I experienced, was true according 

to Hubbard. 

Den andre kristne informanten sier hun tidligere var svært forvirret, og at livet hennes var 

kaotisk. Hun gikk i flere pinsemenigheter, men fikk verken svar eller hjelp til det hun lurte på. 
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Scientologien var annerledes: ”Scientology was practical and it wasn‟t strict. I could achieve 

things rather than just pray for change.” Til tross for at de to informantene ikke var fornøyde 

med kristendommen, valgte ingen av dem å bryte med den. Tvert i mot hevder begge å ha fått 

en fornyet interesse. Scientologien førte til en bedre forståelse av verden og dem selv, men 

også av kristendommen. Begge er fortsatt aktivt kristne.  

To annengenerasjons scientologer skiller seg litt ut fra resten. De har vokst opp med 

religionen og har aldri vært søkende. En av dem bemerker at han var mer sjenert når han var 

yngre, men ellers har de ingen konkrete eksempler på problemer eller utilfredshet.  

Selv om flere informanter forteller at de har vært søkende og ute etter svar på 

eksistensielle spørsmål har deres første kontakt med scientologien i de fleste tilfeller vært 

ganske tilfeldig. Mange ble stoppet av misjonerende scientologer, mens resten ble introdusert 

for læren gjennom familie og venner.  

5.6 Diskusjon 

Ifølge scientologien er mennesket mer enn en fysisk kropp, det er en udødelig ånd, en thetan. 

I sin opprinnelige tilstand, native state, var thetanen fri og i full kontroll over sine omgivelser. 

Fallet fra denne tilstanden førte til at thetanen mistet sin frihet. Thetanen tok bolig i en fysisk 

kropp og lot seg underkaste det fysiske MEST-universets lover. Som menneske er man fanget 

i en falsk virkelighet og en uendelig smertefull kjede av død og gjenfødsel. Alle smertefulle 

inntrykk blir lagret i en underbevissthet kalt det reaktive sinnet. De smertefulle minnene 

kalles engrammer, og forårsaker alt av feilaktige tanker og handlinger, samt enn rekke fysiske 

plager. 

I henhold til min definisjon av soteriologi er thetanen ”en aktør med overnaturlige 

evner”, da den er udødelig og har potensielt ubegrensede evner. Vår ”nåværende underlegne 

eksistenstilstand” er å bli født som menneske i det fysiske universet, en uungåelig tilstand 

preget av smerte og lidelse. Det er nærliggende å tolke native state som ”idealtilstanden” man 

skal oppnå gjennom frelsen. Om dette faktisk er tilfellet kommer jeg nærmere på i kapittel 8. 

Hva skal man så frelses fra? Hvis man forholder seg til scientologiens skrifter om skapelsen 

av mennesket og universet, skal man frelses fra det materielle universets innflytelse. 

Scientologien er imidlertid verken anti-materialistisk eller verdensavvisende. Fallet fra native 

state var utvilsom uønsket, men jeg mener konsekvensene ikke er utelukkende negative. 

Hendelsen førte tross alt til skapelsen av mennesket og det fysiske universet. Selv om vår 
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tilstand er preget av smerte er den også utgangspunktet for det scientologien kaller ”livets 

spill”. Det et denne falske virkeligheten vi, som mennesker, er nødt til å forholde oss til. 

Scientologiens frelse presenteres som en hjelp til generelle problemer alle mennesker kan 

kjenne seg igjen i. Det man skal frelses fra er en negasjon av alt scientologien hevder å kunne 

forbedre: intelligens, fantasi, hukommelse, viljestyrke, helse, selvkontroll, evne, atferd, 

ferdighet, utseende osv.142 Det scientologien gir frelse fra, er altså mer enn bare sykdom. 

Scientologien retter seg mot det Kleinmann definerer som lidelse: ”en kompleks sosial, 

psykologisk, og spirituell tilstand.”
143

 Weber har definert teodicé som ”enhver forklaring på 

lidelsen”.
144

 Det er derfor nærliggende å si at engrammer fungerer som teodiceer siden de 

potensielt kan forklare alt av feilaktige tanker og handlinger, samt fysiske plager.  

Til tross for at dianetikk betyr ”hva sjelen gjør med kroppen” var læren, slik den ble 

presentert i de første utgivelsene, fullstendig sekulær og uten religiøse elementer, som for 

eksempel sjel. Hubbard benyttet seg av en vitenskapelig tilnærming uten noen metafysiske 

elementer. Siden scientologien er en videreutvikling av dianetikken, hevdes det ofte at 

scientologien i bunn og grunn er en sekulær terapi. Også forskere som definerer scientologi 

som en religion mener dianetikken er sekulær.
145

 Jeg er av en annen mening. Selv om 

dianetikken på et tidspunkt var en sekulær terapi, ble læren redefinert etter at scientologien 

ble etablert som en religiøs bevegelse. Originaltekstene ble riktignok ikke endret, men dette 

grunner først og fremst i oppfatningen om at Hubbards skrifter er perfekte. I forordet til nye 

utgaver av Dianetikk: den moderne vitenskap om mental sunnhet står det helt tydelig: 

”Dianetikk er en forløper for og et understudium av Scientologi som – slik den praktiseres av 

Kirken – bare retter seg mot «thetanen» (ånden), som er overordnet kroppen, og dens forhold 

til og virkninger på kroppen.”
146

 Den moderne dianetikken er altså i samsvar med den øvrige 

scientologien ved å kun fokusere på thetanen. Den udødelige thetanen er som nevnt en ”aktør 

med overnaturlige evner” og det blir derfor feil å påstå at dianetikken er en sekulær terapi. At 

Scientologikirken trosser sine egne skrifter og velger å presentere dianetikken som en ikke-

religiøs terapi, betyr ikke at læren ikke er religiøs, det er en kun en måte å presentere 

scientologiens ”mange ansikter” (forklares nærmere i kapittel 10) 
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 Hva så med mine informanter: Hva har de blitt frelst fra? Har deres liv vært preget av 

lidelse? Kan de sies å ha vært depriverte? Mine informanters utgangspunkt varierer. Med 

unntak av to gutter i 20-årene kan ingen sies å ha vært alvorlig depriverte eller sterkt lidende. 

Flere har nevnt kommunikasjonsproblemer, og mange har fortalt om en misnøye med svarene 

de fikk fra andre religioner eller sekulære verdenssyn. Kan de plasseres i noen av Glocks fem 

deprivasjonskategorier? De to nevnte guttene kan sies å ha hatt både psykisk og sosial 

deprivasjon. Sosial deprivasjon går igjen hos flere medlemmer som har hatt 

kommunikasjonsproblemer, men for de fleste har den ikke vært utslagsgivende for interessen 

for scientologien. Likevel, for å forklare informantenes utgangspunkt og religiøse 

engasjement, kommer Glocks kategorier til kort. Knudsens eksistensielle deprivasjon er 

derimot mer utbredt. Mange informanter nevner en mangel i forhold til å få svar på 

eksistensielle spørsmål, og flere sier at de har vært ”søkende”. Samtidig presiserer de fleste at 

de ikke aktivt oppsøkte scientologien, men kom over bevegelen ved en tilfeldighet. Deres 

utilfredshet med de etablerte svarene fra vitenskapen eller andre religioner, har nok gjort dem 

mer åpne og interessert i å undersøke scientologien. Jeg mener informantene ikke har vært 

spesielt depriverte. To informanter har riktignok hatt alvorlig deprivasjon, og et par andre har 

hatt sosiale problemer, men ellers har informantene stort sett hatt det bra. Flere har nevnt 

eksistensielle spørsmål, men dette har ikke utgjort et alvorlig problem. Jeg vil påstå at en viss 

eksistensiell deprivasjon er nødvendig for ethvert religiøst engasjement. Informantenes 

kontakt med scientologien var i de fleste tilfeller tilfeldig. Den utviklet seg til en positiv søken 

etter svar, fremfor en ”flukt” fra et negativt utgangspunkt. 

Psykiateren Michael W. Ross gjennomførte i 1988 en undersøkelse av scientologer og 

kom frem til følgende: ”… members were unlikely to have been unhappy or unstable prior to 

joining.”
147

 At de ikke var mer depriverte er helt i overensstemmelse med Whiteheads 

oppfatning av scientologien. Til tross for hennes generelt kritiske holdning til bevegelsen sier 

hun: ”…Scientology is not for the depraved or the desperate but rather for the reasonably able 

individual who still encounters some difficulties in life and is not satisfied with the answers 

handed out from the supposed experts.”
148

 Jeg støtter denne oppfatningen. Scientologien er 

for dem som er bevisst sitt eget potensiale, de som er villige til å jobbe for forbedring, jamfør 
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mottoet “we make the able more able”. For de virkelig depriverte har scientologien egne 

programmer som Narconon og Criminon, for henholdsvis narkomane og tidligere kriminelle. 

I en religionshistorisk kontekst ser vi at scientologien har en tydelig 

reinkarnasjonslære. I motsetning til karmalæren i blant annet buddhismen og hindusimen er 

ikke de tidligere livenes innflytelse forbundet med moral, men med smertefulle og 

traumatiske hendelser, som er mer i tråd med en psykoanalytisk tenkning. Til tross for sin 

dualisme, finnes det flere likhetstrekk med den holistiske New Age-bevegelsen. Mennesket er 

mer enn sin fysiske kropp, det er en thetan.  Thetanen er, som i Hunts beskrivelse av ”selvet” i 

New Age, potensielt perfekt og guddommelig.
149

 Fallet fra idealtilstanden var ikke en 

separasjon fra Gud, det var en separasjon fra dette ”selvet”. Det uønskede utgangspunktet har 

oppstått fordi man har fjernet seg fra sin sanne natur og guddommelig kraft. Det er derfor, 

akkurat som i New Age, viktig å ”finne seg selv”. Rothstein påpeker at scientologien har 

sterke preg av selvutvikling fordi mennesket har et iboende potensial som kan realiseres.
150

 

En annen likhet med New Age er at med theta-MEST-teorien forsøker scientologien å gi sin 

religiøse lære en ”vitenskapelig forankring”. Vi ser også at én av Philip Lucas‟ fem 

karakteristikker også er tilstede: de religiøse erfaringene har sin opprinnelse i en usynlig kraft, 

thetanen. 
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6 Hvordan blir man frelst? 

 

Jeg har gjort rede for det uønskede utgangspunktet, eller ikke-frelsen. Neste del av den 

soteriologiske analysen er en gjennomgang av hvordan man blir frelst. Hva er den ”rituelle 

praksisen” som gjør frelsen mulig? Jeg vil i denne sammenheng gjøre rede for praksisen: 

auditering; det soteriologiske hierarkiet: Broen til total frihet; og hva frelsen innbærer for 

individet: en ny identitet, frigjøring fra lidelse og gjenvinning av evner. Avslutningsvis vil jeg 

diskutere mine informanters opplevelser og sette den praktiske delen av frelsen i en 

religionshistorisk kontekst.   

6.1 Auditering: scientologiens grunnleggende 

praksis 

”Auditørens oppgave er i stor grad en gjeters oppgave, å drive de små sauene, engrammene, 

inn i innhegningen for å slaktes.”151 

 

Dianetikken hevdes å være: ”like revolusjonerende for menneskeheten som det første 

hulemenneskets oppdagelse og utnyttelse av ilden.”
152

 Det revolusjonerende var ikke 

Hubbards forklaring på hvordan sinnet fungerte, men terapien som skulle gjøre det mulig å 

bedre menneskets tilstand. Terapien kalles auditering og navnet kommer fra det greske audio 

som betyr å lytte. I praksis går auditering ut på at en auditør (terapeut) veileder en preclear 

(pasient) gjennom en form for spørsmål-svar-terapi. Behandlingen kalles også prosessing, og 

målet er å fjerne preclears reaktive sinn fullstendig. For å gjøre dette må man finne og 

eliminere engrammene som forårsaker lidelse. 

Når det auditeres, er det viktig at det ikke er noen distraksjoner og derfor foregår 

behandlingen i et stille og privat rom. Mellom auditøren og preclear står et apparat som kalles 

et e-meter.
153

 Preclear holder en metallsylinder i hver hånd som igjen er forbundet med 

ledninger til e-meteret (se illustrasjon i appendiks B). Auditørens oppgave er å hjelpe preclear 

med å finne sine engrammer. For å gjøre dette, stiller auditøren spørsmål og leser av 
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måleskiven på e-meteret når han får svar. Det er ikke auditørens oppgave å analysere eller 

komme med personlige kommentarer til det som kommer frem under behandlingen. Man 

tolker kun e-meteret for å hjelpe preclear med å lokalisere sine smertefulle minner. Smerte 

finnes som nevnt ikke i theta-universet, men er forbeholdt MEST-universet. Minner med 

fysisk, psykisk eller åndelig smerte (engrammer) gir utslag fordi de anses å inneholde fysisk 

masse, MEST.
154

 Auditøren stiller spørsmål helt til det eksakte minnet er lokalisert i preclears 

reaktive sinn. For å behandle engrammet må man gå tilbake på det såkalte tidssporet. 

Tidssporet består av samtlige hendelser fra individets fortid. Å returnere til punktet på 

tidssporet hvor engrammet ble lagret, er ikke det samme som å huske en hendelse. 

Returnering er en form for sjelevandring som regnes for å være en nøyaktig gjenopplevelse av 

øyeblikket, nesten som å reise tilbake i tid: ”I grove trekk kunne tidssporet sammenliknes med 

en film, hvis den filmen var tredimensjonal, hadde 57 persepsjoner [sanser] og kunne påvirke 

observatøren fullstendig.”
155

 Den viktigste delen av auditeringsprosessen er å eliminere 

engrammet. For å gjøre dette må man forstå hvordan engrammet har forårsaket lidelse. Når 

man skjønner sammenhengen mellom det tidligere undertrykte minnet og sin egen lidelse får 

man en erkjennelse. For eksempel kan preclears tilsynelatende irrasjonelle frykt for katter 

stamme fra en glemt hendelse da han eller hun var et spedbarn og ble klort i ansiktet av en 

kattunge. Lidelsen kan ha manifestert seg i form av frykt og allergi, men også en sviende 

følelse i ansiktet i nærheten av katter. Når preclear forstår hvordan engrammet har vært årsak 

til plagene oppnås en release. En release er en ny innsikt, og i følge flere av mine informanter 

kjennetegnes opplevelsen ofte en følelse av lettelse og klarhet: 

Min personlige opplevelse i all auditering er at noe letter. Man kjører inn i noe som 

kan være tungt, ubehagelig, pinlig, uforståelig, som kan gjøre en omtåket og så videre. 

Kjører gjennom dette ved hjelp av ulike prosesser og teknikker, for til slutt å dukke 

opp igjen skjerpet. Gjerne munter, gjerne rolig eller avklaret, med sine egne personlige 

erkjennelser fra det man har gått inn i underveis. Sånn har det i alle fall vært med all 

auditering jeg har mottatt. Effekten er mer eller mindre permanent. 

En release kan ha en midlertidig eller en permanent effekt. Det er ofte nødvendig å vende 

tilbake til hendelsen flere ganger før man får en fullstendig erkjennelse og på den måten 

eliminerer engrammet. Ved en vellykket behandling er engrammet borte og minnet 

omarkivert. Den tidligere skjulte hendelsen er fjernet fra det reaktive sinnet og lagret som et 

normalt minne. Hvis minnet ikke gir utslag på e-meteret, beviser det at det ikke lenger 
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innholder smerte og utgjør et engram. Auditering kan også brukes til andre formål enn å 

fjerne engrammer. Som nevnt er man ifølge scientologien fanget i, eller en effekt av, sin 

fortid. Objektive prosesser er auditering som skal gjøre individet mer bevisst og tilstede i 

nåtiden. En informant forteller om behandlingen over e-post: ”Det konkrete resultatet av 

auditeringen var en skarpere og mer akutt persepsjon av omgivelsene, større våkenhet om du 

vil. Og resultatet over tid: En bedre evne til å løsrive oppmerksomheten fra fortiden og 

innadvendthet og over på nået.” 

6.2 Thetanen: en ny identitet? 

”I [L. Ron Hubbard] know with certainty where I was and who I was in the last 80 trillion 

years.”
156

 

 

Som scientolog er det viktig å bli kjent med sitt egentlige jeg, thetanen. Flere teknikker har 

som hensikt å bevisstgjøre at man er en udødelig ånd, blant annet returnering på tidssporet. 

Tidssporet har to deler, GE-linjen og theta-linjen. GE-linjen (den genetiske linjen) er minner 

alle mennesker deler. Linjen består av alle hendelser menneskeheten har gjennomgått, en 

slags nedtegning av evolusjonen fra enkel organisme til vår nåværende form.
157

 Theta-linjen 

er den personlige delen av tidssporet som kun inneholder hendelser thetanen selv har opplevd 

i tidligere inkarnasjoner. Ifølge Hubbard utgjør de kollektive minnene en mytologi som er 

høyst usikker og spekulativ av natur, mens thetanens egne minner er presise og nøyaktige.
158

 

På begge linjene finnes smertefulle minner som har dannet engrammer. 

I utgivelsen Scientology: a history of man fra 1952 presenterer L. Ron Hubbard det 

han kaller: ”… a cold-blooded and factual account of your last 76 trillion years.”
159

 Her tar 

han for seg en rekke dramatiske hendelser som kan lokaliseres på tidssporet. Ved å lese denne 

boken blir man forberedt på en rekke minner som kan komme frem under auditering. Ett 

eksempel er en hendelse fra GE-linjen som kalles the weeper.
160

 Ifølge Hubbard var vi i en 

tidligere inkarnasjon en form for muslinger som levde på sandstrender. For å ta til oss føde 

måtte vi skylle saltvann gjennom skjellet, men saltvannet måtte pumpes hurtig ut for ikke å 

drukne. Denne smertefulle opplevelsen er forklaringen på hvorfor mennesket skiller saltvann 
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ut av øynene når det opplever smerte. En vellykket behandling av engrammet vil fjerne 

behovet for å gråte. 

Selv om scientologilitteraturen forbereder preclear for mange hendelser som kan og 

bør konfronteres, er auditeringsprosessen først og fremst preget av frihet. I tråd med 

scientologiens personlig integritet, er ingen minner som kommer frem under auditering feil. 

De fleste hendelser stammer fra theta-linjen, og så sant preclear oppfatter minnet som ekte så 

er det ekte uansett hva innholdet er. Det er ikke uvanlig at hendelser på tidssporet har 

likhetstrekk med science fiction. Dette er noe scientologilitteraturen selv legger opp til. Slike 

hendelser karakteriseres som space opera, og defineres slik: 

… of or relating to time periods on the whole track [tidssporet] millions of years ago 

which concerned activities in this and other galaxies.  Space opera has space travel, 

spaceships, spacemen, intergalactic travels, wars, conflicts, other beings, civilizations 

and societies, and other planets and galaxies. It is not fiction and concerns actual 

incidents and things that occurred on the track.161 

Jo lenger bak i tid en hendelse stammer fra, desto større sjanse for at den er nettopp space 

opera.  Thetanen befinner seg da gjerne i andre galakser og kan være i en annen fysisk form 

enn en menneskekropp. Whitehead mener at hendelser fra tidligere liv vanligvis er langt mer 

dramatiske enn undertrykte minner fra denne livstiden.
162

 Til tross for deres dramatiske 

innhold forårsaker de ikke nødvendigvis mer lidelse. En voldelig død i et tidligere liv 

forklarer ofte plager knyttet til måten døden inntraff på. Smerte i hender eller nakke kan for 

eksempel stamme fra avkutting av lemmer eller halshugging. På denne måten kobles mindre 

plager i nåtiden opp mot dramatiske hendelser i fortiden. Blant mine informanter hadde litt 

over halvparten gjenopplevd hendelser fra tidligere liv. Ikke alle var interessert i å dele disse 

historiene med meg fordi det ble for privat. Georg forklarte imidlertid hvordan han fant 

forklaringen på sine problemer med hyperventilasjon og vannskrekk: 

Intervjuer: Hvor langt har du opplevd å gå tilbake på tidssporet? 

Georg: 3,2 billioner år. Forbi dette universets greie. 

Intervjuer: Er det vanlig å begynne med hendelser som er nærmere i tid? 

Georg: Ja det er nok det vanligste, selv om du plutselig kan komme langt tilbake. For 

meg var det sånn at første gang jeg gikk forbi denne livstiden, var det fordi det viste 

seg at hyperventilasjon og vannskrekk var koblet sammen. Jeg ville bli kvitt 

hyperventilasjonen så jeg gikk bakover og bakover, og så var det en nesten-

drukningsepisode når jeg var fire år. Pappa stod med ryggen til, og jeg holdt på å 
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drukne. Så gikk vi bakover, og så var det 26 år etter Kristus i Hellas, og jeg ble bundet 

på hender og føtter og dumpet med en stein ut i vannet. Du kjenner hele følelsen av å 

drukne. Helt, helt jævlig! Du er helt der, og det er grusomt å drukne. Når da dette 

åpnet seg, så var det mye lettere å gå andre steder på tidssporet. 

Som Georg forteller, har returneringen vært svært livaktig, som å være til stede i øyeblikket. 

En kvinnelig amerikansk informant beskriver en dramatisk hendelse fra ett av sine tidligere 

liv: 

Intervjuer: Have you ever had any recollections of previous lives? 

Informant: Yes, but it didn‟t happen right away. I was waiting for it to happen, I was 

sort of hoping it would, but it didn‟t for a while. And then one little tread comes out 

and you pull on that, I‟m sure people have told you this, It‟s like peeling an onion, you 

take of one layer off and there is more. You take another, and there‟s more and there‟s 

more and there‟s more. You can see more the more you lift off.  

Intervjuer: Was it shocking to find these memories?  

Informant: No! It‟s like, what did you have for breakfast? You remember that! […] 

It‟s not shocking, because you were there. It„s you, so it‟s real to you. You know, it 

isn‟t like you‟re looking at somebody else. It‟s not shocking, because it‟s real to you 

and it‟s your own memory, not someone else‟s. You‟re not disassociated from it. If it 

is a traumatic experience then it‟s pretty intense. Your heart will race and your 

breathing will change. You‟re in the moment. It‟s heavy because you‟re in the 

moment, terrified, sad or whatever. These things don‟t surprise me, because it is me, 

and I was there. On the OT-levels [de esoteriske nivåene av broen] you audit yourself, 

but they have consultants in case you have any trouble and need to talk. One time 

when I was starting the OT-levels, my chest got bright red and itchy, a red rash and 

only on my chest. I then spotted this incident. And what had happened, was that I had 

been an American Indian, and abandoned my wife and child at the time. It was the 

tribes custom to banish my wife and child, but I couldn‟t live with it. So I took a 

poisonous briar with thorns and scraped my chest to let the poison in. And as soon as I 

realized this, it disappeared! That‟s the way auditing works, you spot it and it‟s gone. 

Ingen av informantene mener at det å erfare at man er en udødelig ånd forandrer ens egen 

personlighet. Erfaringen gir heller en økt forståelse av hvem og hva man er: ”Man blir mer 

seg selv.” En forteller at han hele livet lurte på hvem han egentlig var, men aldri fant noe svar. 

Ganske tilfeldig endte han opp med å prøve scientologi. Allerede i den første øvelsen, som 

ikke var auditering, opplevde han å eksteriosere (å midlertidig forlate kroppen, mer om det i 

kapittel 8): ”I went exterior and for the first time in my life I knew who I was. That question I 

had been asking all my life. I knew who I was. This was HUGE for me!” En annen informant 

presiserer at det er viktig å ikke fokusere for mye på sine tidligere liv, da dette kan ta fokuset 
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vekk fra det som er viktigst: “The religion [Scientology] is not even about the recalling of past 

lives, it‟s all about improving your current life!” 

6.3 Broen til total frihet: veien til frelse 

”[V]eien er sann og tydelig merket, og alt man behøver å gjøre er å plassere sine føtter på det 

første trinnet av Dianetikkstigen, klatre oppover ved hjelp av Scientologi til clear, og så 

fortsette oppover til langt forbi stjernene.”163 

 

Broen til total frihet er et systematisert kart som består av over hundre ulike trinn som til 

sammen utgjør alle tilgjengelige nivåer i scientologien. Broens fulle navn er Broen til total 

frihet, scientologi klassifiserings-, graderings-, og bevissthetskart over nivåer og sertifikater. 

I full størrelse måler kartet ca. 50 ganger 80 cm (se kopi i appendiks B). I scientologien er det 

en symbolsk kløft mellom den smertefulle avgrunnen mennesket befinner seg i og det 

lykkelige stadiet av høyere eksistens scientologien skal føre til. Det hevdes at gjennom tidene 

har profeter, vise menn og store tenkere forsøkt å nå dette nivået, men deres vei har ikke vært 

solid nok, så ”de har falt i avgrunnen.”
164

 Broen er en metafor for veien til idealtilstanden L. 

Ron Hubbard oppdaget og gjorde tilgjengelig. Grunnen til at scientologien presenteres som 

den perfekte religion, er at det for første gang i historien finnes en nøyaktig og systematisert 

vei til frelse. Helt fra dianetikken ble lansert i 1950 var Hubbards lære i en kontinuerlig 

utvikling. Da den første versjonen av Broen til total frihet ble presentert i 1965, var det på 

mange måter kulmineringen av hans arbeid. Broen samlet og systematiserte den praktiske 

delen av Hubbards lære i én ordnet helhet. Broen anses for å være perfekt konstruert. Å gå 

over broen innebærer ingen form for bønn eller hjelp fra eksterne krefter, det er heller ingen 

”mystikk” eller religiøse tekster som må tolkes. For å oppnå frigjøring fra lidelse og 

gjenvinning av evner, trenger man kun å følge Hubbards nøyaktige instruksjoner. På denne 

måten kan man stige ut av avgrunnen og ett skritt om gangen, i Hubbards fotspor, oppnå 

frelse.  
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6.4 Starten på broen: introduksjonstjenestene 

Broen til total frihet er omfattende. Mens hoveddelen må tas i en nøye fastsatt rekkefølge, 

finnes det også valgfrie deler som tilpasses den enkeltes behov. En ny scientolog begynner 

først med introduksjonstjenester. Hvilke av disse tjenestene man trenger blir vurdert ut fra ens 

”åndelige tilstand”. Denne tilstanden avgjøres ved hjelp av den tidligere nevnte 

personlighetstesten. Ut fra testresultatene kan man skreddersy scientologi- og 

dianetikktjenester til den enkeltes behov. Det finnes en rekke introduksjonstjenester.
165

  

Livsforbedringskursene er en samling kurs som skal gi svar på ”det moderne livs 

forvirringer”.
166

 Tanken er at det finnes en rekke tilsynelatende dagligdagse problemer som 

må behandles for at de ikke skal komme i veien for ”åndelige vekst”. Eksempler på slike 

problemer kommer frem i kurstitlene: Hvordan være en vellykket mor eller far?, Hvordan 

forbedre sitt ekteskap?, Hvordan forbedre forholdet til andre?, Hvordan overvinne livets opp- 

og nedturer? osv. I tillegg finnes også obligatoriske introduksjonstjenester som inneholder 

grunnleggende kunnskaper alle scientologer må være i besittelse av før de går løs på selve 

broen.
167

 Første ordentlige steg på broen er det obligatoriske renselsesrundownet. Denne 

tjenesten var i utgangspunktet forbeholdt Hubbards avrusningsprogram Narconon og 

scientologer med tidligere narkotikamisbruk. I ca. 2 til 4 uker må man ta en mengde vitaminer 

og bruke flere timer per dag til trening og badstu.
168

  

Hvilke, og hvor mange, introduksjonstjenester man tar, avhenger av resultatene fra 

personlighetstesten og hva man selv føler behov for. Kursene fokuserer først og fremst på 

hverdagslige problemer, men en viktig del av behandlingen er å koble slike vansker opp mot 

scientologiens ontologi. Hvis man for eksempel har dårlige sosiale evner, så utrykker man 

dette i personlighetstesten. I den følgende veiledningen vil det påpekes at man har et ”åndelig 

behov” når det gjelder kommunikasjon. Man blir deretter anbefalt et kurs hvor man ved hjelp 

av scientologiens teknikker skal utvikle sine kommunikasjonsevner. I løpet av kurset lærer 

man om L. Ron Hubbard og scientologien, samtidig som man gjør en rekke driller (øvelser) 

som skal bedre kommunikasjonsnivået. Eksempler på driller er to personer som stirrer på 

hverandre så lenge de klarer, eller at man blir skjelt ut av en annen person uten å kunne 
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forsvare seg. Hvis man ikke kjenner til scientologiens lære, har øvelsene ingen tydelig 

religiøse karakter. Det religiøse elementet ligger i forklaringene på hvordan kurset er utviklet 

og hvorfor behandlingen skal fungere. I scientologien har som nevnt stort sett alle problemer 

et åndelig opphav. Selv de mest trivielle problemer har en åndelig forklaring, og scientologien 

har alltid en løsning. Hvis kommunikasjonsnivået bedres, beviser det for individet at den 

religiøse læren fungerer og er sann. Å mestre kommunikasjon blir også tillagt en åndelig 

dimensjon, egenskapen innebærer langt mer enn god selvtillitt og å kunne ordlegge seg: ”Den 

som virkelig kan kommunisere med andre, er et høyere vesen som bygger nye verdener.”
169

 

Fleksibiliteten i introduksjonstjenestene gjør at scientologien kan tilpasses den 

enkeltes behov. Har man et dårlig bein, kan man begynne med en assist
170

 som er rettet mot 

lindring av fysiske plager. Har man problemer med ekteskapet, kan man ta kurset Hvordan 

forbedre sitt ekteskap? Har man tidligere vært borte i narkotikamisbruk, finnes det et eget 

stoffrundown. Jeg har bare nevnt noen få av introduksjonstjenestene, i tillegg kommer en 

rekke rundowns, seminarer, kurs, innspilte foredrag, litteratur, brevkurs, filmer osv. Tilbudet 

er mildt sagt omfattende, og for enkelte kan det ta flere år før man begynner på hoveddelen av 

broen. To av mine informanter har vært scientologer siden 70-tallet. De er begge å regne som 

fulltidsscientologer da de har vært medlemmer av en spesiell elitestab, kalt Sea Org (Sea 

Organization), som er det nærmeste man kommer en munkeorden i scientologien.
171

 Til tross 

for informantenes langvarige engasjement og sterke tilknytning, har de begge kommet svært 

kort på broen. En av dem har ikke begynt på selve broen, mens den andre kun har nådd grad 

0, det aller første nivået. 
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6.5 Å stige over broen: frigjøring og gjenvinning 

“[M]an is a spiritual being whose existence spans more than one life and who is endowed 

with abilities well beyond those which he normally considers he possesses.”172 

 

Hoveddelen av broen består to sider: trening og prosessing. Treningssiden består av en rekke 

nivåer, kalt klasser, som utgjør alle trinnene i auditørutdanningen.
173

 Prosessingssiden av 

broen er den viktigste.  Denne delen består av en rekke nivåer, kalt grader, som skal fjerne 

individets lidelse samtidig som man oppnår nye evner.
174

 Treningsdelen av broen viser 

hvilken klasse som kreves for å auditere preclears til de ulike gradene. For eksempel: en 

klasse III auditør kan kun auditere personer frem til og med grad III, en grad auditøren selv 

må ha nådd. Selv om prosessing er den viktigste delen, anbefales det at man benytter seg av 

begge sidene av broen ”for å få det fulle åndelige utbyttet”.
175

 ”Å forstå” er på mange måter 

scientologiens hovedfokus, og tanken er at en kombinasjon av trening og prosessing vil gi den 

mest fullstendige forståelsen av scientologien. Det finnes også andre grunner til å kombinere 

trening og prosessing. Å kun motta auditering er kostbart. Er man er interessert i å jobbe som 

auditør, kan man få både trening og prosessing mot at man binder seg til et engasjement i 

Scientologikirken. Denne fremgangsmåten tar lenger tid, men er samtidig er mer økonomisk 

og komplett vei over broen. For scientologer som ønsker å bli stab er det et attraktivt 

alternativ selv om det innebærer et langvarig engasjement og lite lønn. 

Mitt fokus er gradene, da disse er sterkest forbundet med frelsen. Hensikten med å 

stige i gradene er å øke sin bevissthet, å nå ”høyere eksistenstilstander”. Dette oppnås 

gjennom auditeringprosessen: man fjerner lidelse og problemer, samt erverver seg nye evner. 

Før man går løs på en grad, mottar man en pakke med forberedende materialer. Å 

gjennomføre graden innebærer omfattende studier av Hubbards tekster og foredrag, samt 

praktiske øvelser (først og fremst auditering).
176

 Ifølge Whitehead er hver grad forbundet med 

det hun kaller release and recovery.
177

 Graden gir en frigjøring (release) fra et problem, og en 

gjenvinning (recovery) av en egenskap. Auditeringen er ofte knyttet til spesielle hendelser på 
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tidssporet som skal auditeres. Det ønskede resultatet fra behandlingen er at man frigjøres fra 

et problem og gjenvinner en av thetanens tapte evner. På samme måte som ved 

introduksjonstjenestene er også evnene tilknyttet gradene i stor grad ”hverdagslige” eller 

sekulære. For eksempel er målet med grad 0 at preclear skal være i stand til å kommunisere 

med hvem som helst om et hvilket som helst tema. Graden innebærer derfor en frigjøring fra 

problemer med å kommunisere, og en gjenvinning av evnen til å kommunisere fritt. Å fullt ut 

mestre kommunikasjon er ifølge scientologien å nå en høyere eksistenstilstand: ”En som kan 

kommunisere, befinner seg i en tilstand som ligger høyt over det vi forstår med 

«menneske».”
178

 Ingen kontrollerer om den ønskede innsikten er oppnådd og man innehar 

egenskapen forbundet med nivået. Som ellers i scientologien er det personlig integritet som 

gjelder. Hvis preclear mener å utviklet egenskapen tilknyttet graden, så er graden fullført, og 

man mottar dokumentasjon på sin progresjon over broen.
179

 Denne prosedyren er standard 

tech på alle nivåer av broen.  

Selv om det er opp til den enkelte å avgjøre om gjennomføringen er vellykket, kan 

man ikke uten videre erklære seg som for eksempel grad III fordi man mener man har evnene 

tilknyttet graden. Scientologien er ortodoks, og progresjonen over broen er strengt 

byråkratisert. Som preclear er man i et klientforhold med kirken hvor man forplikter seg til en 

standardisert gjennomføring som innebærer omfattende studier og behandlinger. Broen er 

hierarkisk oppbygd, og alle gradene er fastlagt i en bestemt rekkefølge. Det regnes for å være 

direkte farlig å ta fatt på grader man ikke er forberedt på, eventuelt hoppe over nivåer. Dette 

gjelder spesielt de esoteriske nivåene av broen (mer om disse nivåene i kapittel 8). 

6.6 Informantene om auditering og broen 

”Det er ingen tvil om at det virker.” 

 

Jeg har selvfølgelig ingen mulighet til å validere effektene av auditering eller andre 

scientologipraksiser (selv om dette har blitt forsøkt tidligere
180

), men hvis det er én ting 
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samtlige av mine informanter er enige om, så er det at praksisene virker: ”It really works!” 

Opplevelsen av at scientologien ”fungerer” synes i de fleste tilfellene å ha vært helt 

avgjørende for et videre engasjement. En av mine informanter forteller om da hun ble 

introdusert for scientologi av sin mor: 

One time when I was 17 I was on the parallel bar in gym class. I hit my head really 

bad and had a bad concussion. My mother took me to the doctor, and he told me not to 

sleep. My mother then took me from the doctor to the [scientology] center, and they 

started an auditing session where I ran through the whole incident. And it took about 

an hour or so: I spotted the moment it happened, and it was more real than anything 

else in the room. I saw everything that happened, and it disappeared when I “woke 

up”. They gave me a touch assist, [behandling for fysiske skader] and I came out of 

there one hour and a half – two hours later, with no swollen head and no pain or 

nothing. That was my first experience: “There‟s something here to investigate!” 

Som nevnt er kommunikasjon viktig, og flere har opplevd at scientologien har forbedret 

”kommunikasjonsnivået” drastisk. Georg forteller at han gikk fra å være sosialt ”håpløs” til å 

bli glad i å holde foredrag: 

Georg: Så tok jeg et stort kommunikasjonskurs. Og fra å være en innadvendt nerd, til 

å ha praktisert scientologi i to år, så var jeg programleder i nærradioen og ledet det 

nest-mest populære nærradioprogrammet i Norge. […] Dette er historien om hvordan 

jeg kom inn i scientologi. Det jeg elsker å gjøre i dag, er å holde foredrag foran 

mennesker 

Intervjuer: Det du likte minst har blitt det du liker best? 

Georg: Helt riktig! Det er den store endringen hos meg. 

En annen forteller at han ble mer intelligent: I wanted to be smarter, which I got, I‟m now a 

member of Mensa with an IQ of 150”. Som nevnt er det flere som har sagt at en av effektene 

av auditering er en bedre forståelse av hvem og hva man er. Samtidig presiseres det at dette 

ikke innebærer en ny personlighet: ”Jeg er fortsatt den samme, men en del uvaner har jeg klart 

å kvitte meg med.” En annen informant beskriver prosessen som ”å bli mer seg selv”: 

Hvis du kan tenke deg hvem du er uten alle de hemningene og det som du ønsker å bli 

kvitt: skavanker, dårlige erfaringer og så videre. Det er dette scientologien kan hjelpe 

deg med. Den kan aldri ta bort det andre mener er skavanker, men som du ønsker å ha. 

Du må selv ønske å bli kvitt det. Hvis du elsker dine skavanker, så kan ikke 

scientologien ta de bort. Du blir den du virkelig ønsker å være. 

                                                                                                                                                         
negativ effekt. Michael W. Ross, “Effects of Membership in Scientology on Personality: An Exploratory Study” 

i Journal for the Scientific Study of Religion vol. 27, nr. 4, 630-636 (1988). 



60 

 

Det er flere informanter som ikke har opplevd å være en thetan, verken i form av 

eksteriorisering eller returnering til tidligere liv, likevel er de åpne for tanken. En av mine 

informanter innrømmer at forestillingen om tidligere liv er i konflikt med hans muslimske tro. 

Hvilken effekt en slik opplevelse vil ha på ham og hans tro er uvisst, han sier ganske enkelt: 

”Hvis jeg opplever at jeg har levd tidligere liv, så får jeg ta det derfra.” 

Noen informanter skiller seg ut: Ingen av de to annengenerasjons scientologene 

hevder å ha vært gjennom noen særlig endring, verken av evner eller personlighet. En annen 

informant presiserer at til tross for å ha nådd grad III, er han stort sett den samme som før: 

”Jeg personlig kan ikke skryte av sånne dramatiske forandringer. Jeg tror ikke jeg har 

forandret meg veldig mye verken når det gjelder tonenivået
181

 eller min væremåte.” 

 Når det gjelder posisjon i hierarkiet (hvor informantene befinner seg på broen) og 

graden av engasjement (plassering i sirkelmodellen), er det visse tendenser. Ytterst i sirkelen 

er gruppen jeg har kalt tilhørerscientologer. Denne gruppen er de som i liten grad benytter seg 

av auditering eller andre behandlingstilbud, og befinner seg derfor langt nede på broen. 

Annengenerasjons scientologene er de eneste av mine informanter i denne gruppen. Begge er 

under grad 0, og ingen av dem har konkrete planer i forhold til progresjon på broen. 

Informantene er unge, 19 og 22 år, og har mange fremtidsplaner, men scientologien er 

foreløpig nedprioritert til fordel for sekulære interesser som musikk, sport og utdannelse. 

Informantene jeg har definert som klientscientologer skiller seg ut fra resten ved å ha kommet 

lengst på broen. Av de seks informantene i denne gruppen er de fleste på de esoteriske 

nivåene av broen. Én er grad III og én er nesten klar for de esoteriske nivåene. 

Klientscientologene er også gruppen som har brukt mest penger på scientologi. Georg har 

betalt for auditering (noe han kaller ”den late veien”) helt opp til det høyest tilgjengelige 

nivået på broen (OTVIII). På spørsmål om hva det har kostet ham sier han: ”Jo, når du tar den 

late veien sånn som meg og betaler hele dritten, hva kan det ha kostet? Skal jeg gjette så er det 

et sted mellom en halv og en million siden 1984. Det blir vel 30-40 tusen i året.” 

Fulltidsscientologene er informantene som jobber heltid eller deltid for kirken, og det kan 

derfor virke sannsynlig at de har kommet langt på broen, men dette er ikke tilfellet. Blant de 

fem i denne gruppen, har ingen kommet lenger enn grad IV. Det er altså kun én av 

klientscientologene har kommet kortere enn fulltidscientologen som har kommet lengst. To i 

denne gruppen er forholdsvis nye medlemmer, så det er ikke overraskende at de ikke har 
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kommet lenger. Det overraskende er som nevnt de to Sea Org-medlemmene som har vært 

med siden 70-tallet. Begge har tatt mange introduksjonstjenester og kurs som er spesielt 

utviklet for kirkens stab, men har også planer om progresjon i gradene. Det er viktig å 

presisere at selv om man har kommet langt på broen, innebærer dette ingen form for makt 

eller autoritet innad i Scientologikirken. At de som arbeider for Scientologikirken, og på 

mange måter er ”religiøse eksperter”, ofte befinner seg lavt på broen er et velkjent fenomen. 

Andre forskere, blant annet Rothstein, har også bemerket denne tendensen: de som er mest 

involvert i scientologi, er ofte nederst i det ”åndelige hierarkiet”.
182

 

6.7 Diskusjon 

Auditering er terapien som la grunnlaget for både dianetikken og scientologien. Det finnes en 

rekke andre praksiser og tjenester, men det er kun auditeringsprosessen som gjør det mulig å 

finne og gjenoppleve smertefulle hendelser fra fortiden. For å eliminere engrammer må man 

forstå sammenhengen mellom deres innhold og negative effekt. Slike erkjennelser skal over 

tid gi individet drastiske forbedringer: frigjøring fra problemer og lidelse, og gjenvinning av 

tapte evner. Ved å fjerne engrammer blir man gradvis frigjort fra MESTs negative innflytelse. 

I henhold til min definisjon av soteriologi er auditering en ”rituell praksis”. 

Auditeringsprosessen er et ritual som skal gjøre det mulig å nå scientologiens ”idealtilstand”. 

Ritualer er symbolske handlinger som må gjennomføres etter nøye fastlagte retningslinjer for 

å oppnå en ønsket effekt. I scientologien er tanken at deltakernes personlige egenskaper har 

ingenting å si for om auditeringen fungerer, så lenge behandlingen er standard tech (i full 

overensstemmelse med L. Ron Hubbards nøyaktige instruksjoner). En forutsetning for at 

ritualer skal fungere, er at deltakerne kjenner til referanserammene.
183

 Auditering består av en 

rekke symbolske handlinger, og prosessen fremstår, som alle ritualer, ulogisk hvis man ikke 

har kjennskap til scientologiens ontologi og hensikten med de rituelle handlingene. Uten 

denne forståelsen gir ikke ritualet mening og vil heller ikke gi det ønskede resultatet.
184

 

Auditering er ikke det eneste ritualet i scientologien. Introduksjonstjenestene og 

renselsesrundownet har viktige funksjoner for nye scientologer utover deres uttalte hensikt: de 

er alle innvielsesritualer. Whitehead mener introduksjonstjenestenes funksjon er å etablere en 
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nødvendig referanseramme for at auditeringens symbolske handlinger skal gi mening.
185

 

Kursene forklarer scientologiens ontologi og forbereder nye medlemmer for den rituelle 

praksisen. Introduksjonstjenestene demonstrerer også at scientologi ”fungerer”, man får hjelp 

med hverdagslige problemer som igjen knyttes opp til den religiøse læren. 

Renselsesrundownet har en spesiell funksjon, det er et renselsesritual. Kursets omfattende 

fysiske behandling markerer overgangen fra individets tidligere liv og en endelig innvielse i et 

nytt religiøst fellesskap. Ritualet er dyrere og mer omfattende enn de foregående 

introduksjonstjenestene fordi det er en investering i en fremtid som scientolog.  

Auditering er et ritual, men hva slags praksis er det i en religionshistorisk kontekst: 

frelse, helbredelse, healing, selvutvikling eller noe helt annet? Jeg argumenterte i kapittel 5 

for at scientologien tilbyr frelse fra lidelse fremfor sykdom. Dette betyr ikke at auditering er 

frelse. Auditering er en rituell praksis som skal gjøre frelsen mulig. For å forstå auditering 

som praksis, bør man se ritualet i lys av sin påståtte effekt. I henhold til Whiteheads 

begrepsbruk består auditering, i form av å stige i gradene på broen, av frigjøring og 

gjenvinning. Frigjøringsprosessen skal gjøre individet fri fra lidelse, og er derfor å regne som 

healing. Healing innebærer som nevnt fysisk helbredelse, men behandler først og fremst 

lidelse (av både sosial, psykologisk og spirituell art). Gjenvinning derimot handler ikke om å 

fri seg fra noe, men å oppnå noe. Målet er å utvikle thetanens undertrykte evner, å realisere 

sitt eget potensial. Gjenvinningsprosessen består derfor ikke av healing, men av selvutvikling. 

Evnene man skal oppnå som følge av selvutviklingen kan ikke måles av utenforstående, men 

kun av individet selv. William Sims Bainbridge sier det på denne måten: ”Ability is the ability 

to say confidently, ”I am able.””
186

 Når man selv mener evnene er utviklet, er de, i henhold til 

personlig integritet, utviklet. Auditering kan også forstås som en diagnostisering. Man vil 

aldri bli kvitt sine lidelser gjennom tradisjonell skolemedisin, man må forstå sin lidelse for å 

behandle den. Når man ved hjelp av auditering oppnår erkjennelser om sin egen tilstand, vil 

man gradvis, eliminere opphavet til smerte og problemer, og utvikle sine evner. Å forstå er å 

forbedre, jamfør scientologien som ”å vite hvordan å vite”. 

Et sentralt aspekt ved scientologiens frelse er lovnadene om effekt her og nå, man skal 

ikke måtte vente til etter døden før man høster godene. Frelsen er imidlertid også progressiv, 

man går ikke fra ikke-frelst til en idealtilstand, men oppnår gradvis forbedringer. Hvis man 

ikke opplever en positiv effekt, er det usannsynlig at man vil fortsette med scientologi. 
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Samtlige informanter poengterer at ”scientologi virker”. Riktignok har ikke alle opplevd 

dramatiske forbedringer, men samtlige har hatt personlige erfaringer av at det virker, og dette 

synes å være helt avgjørende for deres religiøse engasjement. At praksisene virker, er for 

mine informanter det som gir scientologien mening. Mine informanter trenger ikke tro, de vet 

at scientologien fungerer og derfor er også den religiøse læren sann. Gjennom litteratur, 

introduksjonstjenester, auditering og andre praksiser tilegger de seg scientologiens ontologi. 

Theta-MEST teorien legger grunnlaget for en ny forståelse av virkeligheten som 

”sakraliserer” verden: alt kan forklares ut fra scientologiens religiøse lære. Opplevelsen av at 

hverdagslige problemer kan forbedres ved hjelp av Hubbards lære bekrefter dette. 

Et engram er et fleksibelt konsept. Det finnes eksempler på hendelser i 

scientologilitteraturen, men når alt kommer til alt bestemmer man innholdet i sine engrammer 

selv. At det ikke blir stilt spørsmål ved noe av det som kommer frem under auditering, gir 

individet frihet til å drive en form for bekjennelse. Auditeringen gir spillerom til å definere sin 

egen fortid, en personlig mytologi. Denne prosessen er det Russell T. McCutcheon kaller 

mytologisering. Ifølge Rothstein er det en måte å legitimere og definere sin egen virkelighet; 

alle problemer i nåtiden forklares ut fra en fortid man selv bestemmer innholdet i.
187 

Mytologiseringen gir ikke en helt ny identitet. Ifølge informantene gir prosessen først og 

fremst en bedre forståelse av hvem og hva man er. Å gjenoppleve hendelser fra tidligere liv, 

eller å forlate kroppen (eksteriorisere), er en bekreftelse på at man er mer enn sin fysiske 

kropp, man er en udødelig thetan. Man kan fjerne sider ved seg selv man ikke liker, men man 

blir aldri ”en annen”, tvert imot blir man ”mer seg selv.” 

Som jeg har gjort rede for tidligere er broen svært omfattende. Prosessen med å 

bevege seg oppover i gradene er byråkratisert og gjennomføringen av praksisene er ortodoks. 

Til tross for dette bestemmer man selv om behandlingen er vellykket og de ønskede evnene er 

oppnådd. Rothstein kaller Broen til total frihet et ”åndelig hierarki”,
188

 selv mener jeg 

betegnelsen soteriologisk hierarki er mer presis. Broen, og spesielt gradene, viser først og 

fremst hvor man befinner seg i scientologiens systematiserte frelse. Selv om 

introduksjonstjenestene ikke regnes som en del av broen, mener jeg de også inngår i det 

soteriologiske hierarkiet. Også på de aller laveste nivåene kan oppnå frigjøring fra lidelse, 

eller frelse. Mine informanter befinner seg på en rekke ulike stadier av broen, noen har 

kommet så langt det er mulig, mens andre strengt tatt ikke regnes for å være på selve broen. 
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Det kan synes merkelig at såkalte fulltidsscientologer som har vært medlemmer i flere tiår 

ikke har begynt på gradene. Rothstein mener grunnen er at de mest involverte scientologene, 

som jobber for kirken, er mer opptatt av det sosiale.
189

 Klientscientologer derimot, er først og 

fremst opptatt av å utvikle seg selv og sine evner. Mine funn støtter Rothsteins forklaring. 

Georg var informanten som hadde kommet lengst på broen, men samtidig var minst 

interessert i fellesskapet. Han endte faktisk opp med å bryte med hele Scientologikirken, men 

regner seg fortsatt som scientolog. En annen mulig forklaring kan ha med økonomi å gjøre. I 

de fleste tilfeller koster mye å nå de øverste nivåene. Georg anslår å ha brukt mellom en halv 

og én million kroner for å komme til det øverste tilgjengelige nivået. For de som ikke har 

mulighet til å betale seg over broen, kan et engasjement som stab være et fristende alternativ. 

Samtidig kan det virke som det å jobbe for kirken ikke gir gode muligheter for progresjon. 

Som nevnt er staben og Sea Org-medlemmene vanligvis langt nede på broen. Ingen av mine 

Sea Org-informanter utbroderte nok om hvorfor de ikke hadde kommet lenger til at jeg kan si 

dette sikkert, men det var tydelig at ingen av dem var helt fornøyd med hvor de befant seg i 

det soteiologiske hierarkiet, og begge uttrykte ønsker om videre progresjon. En annen faktor i 

forhold til plassering på broen, er behovet for forbedring. Annengenerasjons scientologene 

fortalte at de stort sett var fornøyde med livet og hadde ingen nevneverdige problemer. De 

ønsket å benytte seg av prosessing i fremtiden, men for øyeblikket var det ikke noe de 

prioriterte. Har man hatt en opplevelse av at scientologien fungerer, men samtidig er tilfreds 

med sin egen tilstand, synes progresjon i det soteriologiske hierarkiet å bli nedprioritert. En 

opplevelse av at scientologien virker gir den mening, men fører ikke nødvendigvis til et behov 

for å la seg behandle og bevege seg over broen.    

Da auditeringsterapien ble lansert, var den først og fremst et alternativ til 

psykoanalysen, og parallellene er tydelige: Fortrengte minner (engrammer) i 

underbevisstheten (det reaktive sinnet) har en negativ effekt i form av ubevisste prosesser og 

nevroser (abberasjon og fysiske problemer). I et stille rom uten forstyrrelser behandler en 

terapeut (auditør) en pasient (preclear) gjennom samtaler og spørsmål knyttet til klientens 

minner og assosiasjoner (auditering). De undertrykte minnene behandles gjennom 

regresjonsterapi og konfrontering (returnering) og ved å forstå deres innvirkning på klientens 

tanker og handlinger (release/omarkivering). Siden scientologien anerkjenner verken 

psykologien eller psykiatrien, er auditering fortsatt et alternativ til disse terapiene, men det er 

også en religiøs praksis. Dianetikken og scientologien retter seg kun mot thetanen (en aktør 
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med overnaturlige evner), og derfor er både hele læren og alle praksisene i bunn og grunn 

religiøse. Et viktig aspekt ved behandlingen er, i likhet i New Age, å ”finne seg selv.” 

Returnering er en form for sjelevandring hvor gjenerindringen av minner fra tidligere liv fører 

til økt selvforståelse, både av hvem og hva man er og sin egen lidelse. Å diagnostisere seg 

selv, er å bli kjent med seg selv. Det omfattende tilbudet av kurs, litteratur og behandlinger 

har flere likhetstrekk med ”markedet” i New Age, men er samtidig grunnleggende forskjellig 

ved at scientologien er autoritær, systematisert og byråkratisert, mens New Age er 

antiautoritær og fungerer som et ”fritt marked”. I denne delen av den soteriologiske analysen 

finner vi også to av Philip Lucas fem karakteristikker: Læren har et sterkt fokus på personlig 

helbredelse og selvutvikling. Og renselsesrundownet, sammen med de andre 

introduksjonstjenestene, markerer en overgang til et nytt fellesskap. Som nevnt står ikke 

fellesskapet like sterkt for alle scientologer, og det er heller ikke eksklusivt siden det tillates 

deltakelse i andre religioner. Likevel er muligheten til å bli del av et nytt religiøst fellesskap 

helt klart til stede. 
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7 Finnes det en frelser? 

 

Hvis scientologien har en frelser, kan det ikke være andre enn grunnleggeren L. Ron 

Hubbard. Det er ingen tvil om at han nyter enorm respekt innad i bevegelsen, men kan han i et 

religionshistorisk perspektiv kalles en frelser? Ved å undersøke Scientologikirkens 

fremstilling av Hubbard og hans rolle i bevegelsen, vil jeg forsøke å besvare dette spørsmålet. 

7.1 L. Ron Hubbard: personifiseringen av 

scientologien 

”Med noen få hundre eller tusen års mellomrom fremstår det et geni, og menneskeheten tar et 

nytt skritt mot en bedre tilværelse og en bedre kultur. Et slikt menneske er grunnleggeren av 

Scientologi, L. Ron Hubbard.”190 

 

Det er umulig å se for seg scientologien uten L. Ron Hubbard. Han er, og har alltid vært, 

scientologiens ansikt utad. Han blide åsyn pryder alle bokomslagene og mange av veggene i 

kirkene. Hans fødselsdag 13. mars er en av bevegelsens viktigste helligdager og feires av 

medlemmer over hele verden. I de fleste kirkene finnes et såkalt commander room. Rommet 

er innredet som grunnleggerens eget kontor, med bokhyller, pult og skrivemaskin, som regel i 

nøye gjennomført 50-talls interiør. Det kan nesten virke som om Hubbard fremdeles er til 

stede, eller at hans tilbakekomst forventes hvert øyeblikk. Scientologer refererer ikke til L. 

Ron Hubbard med hans etternavn, men med Ron, L Ron, eller forkortelsen LRH. Hubbard er 

på mange måter personifiseringen av scientologien, og både hans fulle navn, kallenavnene, 

forkortelsene og hans signatur er registrerte varemerker.
191

 Hubbard refereres også til som 

kilden (engelsk: the source). Bakgrunnen for dette navnet er at han alene er opphavet til både 

læren (filosofien) og praksisen (teknologien) som utgjør scientologien og dianetikken. Han er, 

og vil alltid være, den eneste religiøse autoriteten. Man oppgir som nevnt heller aldri noen 

annen forfatter enn Hubbard da det kan gi inntrykket av at innholdet er utarbeidet av andre.
192

 

For scientologer er Hubbards navn en garanti på at materialet de benytter er on source, i 

overensstemmelse med kilden, og dermed standard tech. 
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7.2 Hubbards mytiske biografi 

”Med sin kunnskap om mange kulturer og sin voksende bevissthet om den menneskelige 

tilstand, skulle hans bakgrunn i ingeniørfag og matematikk komme godt med når han med en 

vitenskapelig tilnærmingsmåte forsøkte å løse tilværelsens gåter og menneskets åndelige 

potensial.”
193

 

 

Som med Jesus i kristendommen og Buddha i buddhismen, finnes det en rekke historier fra L. 

Ron Hubbards liv. Scientologikirken har riktignok aldri publisert en offisiell biografi,
194

 men 

gjennom en serie hefter kalt Ron-serien, samt en rekke for- og etterord i bøkene, har alle 

scientologer god kjennskap til hans liv. Ikke overraskende er ikke kirkens fremstilling i 

overensstemmelse med måten Hubbard presenteres i flere kritiske biografier.
195

 Kritikerne 

prøver systematisk å tilbakevise enhver positiv påstand om Hubbard, og har innhentet svært 

mange opplysninger som ikke stemmer overens med Scientologikirkens versjon.
196

 Det eneste 

både kirken og kritikerne synes å være enige om, er at Hubbard var en karismatisk person 

som levde et høyst uvanlig liv.
197

 Siden det er Scientologikirkens fremstilling som gjenspeiler 

Hubbards rolle i scientologien, er det kun denne versjonen jeg forholder meg til. Det følgende 

sammendraget er basert på et kapittel fra Hva er Scientology?: 

Lafayette Ronald Hubbard ble født i 1911 og viste seg tidlig som et barn med spesielle 

evner. Han lærte å lese og skrive i ung alder og gikk løs på verkene til Shakespeare, de greske 

filosofene og de store klassikerne. Seks år gammel ble Ron kjent med medisinmannen i en 

lokal indianerstamme. Han ble deres blodsbror og ble innviet i stammens hemmeligheter. 

Som trettenåring ble han den yngste eaglescout (amerikansk speidergrad) noensinne: ”… et 

tidlig tegn på at han ikke planla å leve et gjennomsnittsliv.”
198

 En kollega av faren som hadde 

studert under Sigmund Freud, videreformidlet Freuds lære til den unge Hubbard. Seksten år 

gammel dro han på den første av mange reiser til ”det fjerne Østen”. Her studerte han lokale 

kulturer og oppsøkte ”vise menn” som delte sine kunnskaper. Et spørsmål stod alltid i hans 

tanker: ”Hvorfor så mye menneskelig lidelse og elendighet? Hvorfor er mennesket, med all 
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sin eldgamle visdom og kunnskap samlet i lærde tekster og templer, ute av stand til å løse 

grunnleggende problemer som krig, sinnssykdom og ulykke?”
199

 Til tross for all Østens 

visdom fant han ingen løsninger på menneskets lidelse. Tilbake i USA begynte Hubbard å 

studere matematikk og ingeniørfag. Vestens vitenskap viste seg dessverre å komme like til 

kort som Østens mystikk. Ron droppet studiene og begynte å skrive for ulike magasiner for å 

finansiere egen forskning. Målet var å utvikle en syntese av all kunnskap som kunne forklare 

hvordan menneskesinnet fungerte. En rekke ”banebrytende vitenskapelige eksperimenter” 

resulterte i et manuskript flere forleggere ba om å få publisere, men han nektet siden det ikke 

innholdt noen fungerende terapi. Da annen verdenskrig brøt ut, utmerket han seg i marinen, 

men ble senere såret. Innlagt på et marinehospital, delvis blind og lam, prøvde Hubbard sine 

nyutviklede teknikker på andre pasienter. Terapien fungerte, Hubbard behandlet over fire 

hundre skadde soldater med ”bemerkelsesverdige resultater”. Ved hjelp av den samme 

metoden ble han selv fullstendig kurert. Ron samlet all sin erfaring og gav i 1950 ut 

Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.
200

 

Resten av ”eventyret” er tilgjengelig i de senere utgivelsene. Ved å studere litteraturen 

kronologisk, kan man følge Hubbards åndelige oppvåkning og utviklingen av scientologien 

parallelt. Ron-serien
201

 viser hvordan han takket være sin opplyste tilstand utmerket seg i alt 

han gav seg ut på.
 
I 1986 døde L. Ron Hubbard. For scientologien var dette ingen dramatisk 

hendelse. Hubbards lære anses for å være fullført og perfekt, og hans autoritet består i form av 

den religiøse organisasjonen han skapte.
202

 Scientologikirken annonserte at han hadde ”frigitt 

seg fra denne kroppen” og forflyttet seg til en annen planet hvor han vil fortsette sitt arbeid på 

en måte som ikke var mulig mens han var hemmet av en fysisk kropp.
203

 

Kirkens presentasjon av Hubbards liv er ikke et forsøk på en objektiv biografi. Vi får 

for eksempel aldri noen opplysninger om Hubbards tre ekteskap eller syv barn, fordi 

hensikten ikke er å oppsummere livet hans. Ifølge Christensen er Scientologikirkens 

fremstilling en hagiografi.
204

 En hagiografi er en litterær beretning om en helgen eller hellig 
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person, en slags mytisk biografi.
205

 Historien om Hubbard er en hagiografi fordi den 

begrenser seg til hendelser som legitimerer hans fremtidige rolle som grunnlegger av en ny 

religion. Gjennom en etterrasjonalisering blir den unge Hubbard tillagt en rekke egenskaper 

og erfaringer som er helt sentrale for hans kommende åndelige oppvåkning. Hans 

kunnskapstørst og innsyn i Østens mystikk og Vestens vitenskap, legitimerer scientologien 

som en syntese av vitenskap og åndelighet.
206

 Til tross for flere legendariske trekk er Hubbard 

ingen helgen i tradisjonell forstand. Hubbard kan likevel kalles en hellig person da myten 

antyder at han er utvalgt. Hagiografien viser at han både bevisst og ubevisst hele tiden jobbet 

mot sin fremtidige rolle. Det var hans ”skjebne” å etablere scientologien. Av de utelukkende 

positive sidene som trekkes frem, er den viktigste at han valgte å dedikere livet sitt til å finne 

en løsning på menneskets lidelse. Hubbard ble aldri ble valgt av noen andre, men av seg 

selv.
207

 Svaret på hans år med søken, var oppdagelsen av en sannhet som har vært til stede i 

all tid, men som aldri før har blitt funnet eller brukt til å lage en fungerende terapi. Hubbards 

største prestasjon var å institusjonalisere denne terapien i etableringen av Scientologikirken. 

På denne måten ble frelsen tilgjengelig for all tid, og for alle som ønsker å oppnå ”total 

frihet”. Hubbards mytiske biografi kan også kalles en frelsesmyte. Gilhus beskriver en 

frelsesmyte som en lang og møysommelig søken, ”en målrettet bevegelse fra mangel til fylde” 

som uttrykker frelse på et narratologisk plan.
208

 Hubbard så verdens lidelse, og behovet for en 

løsning. Han arbeidet derfor målrettet for å finne en vei til frelse, og hans reise er et eksempel 

til etterfølgelse. 

7.3 Frelser og forbilde 

”I see him as a genius, I‟m constantly amazed by him, what he has found out was often 

contrary to what people would believe. And the answers are often a lot simpler than you 

would think.” 

 

Mine informanter har kun positive ting å si om L. Ron Hubbard. Nesten samtlige 

karakteriserer han som ”et geni”, og flere sier at de beundrer ham ”svært høyt”. På spørsmål 

om de oppfatter han som noe mer enn en vanlig person, modererer de seg og presiserer at selv 
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om han var en ekstraordinær person, så var han også ”bare et menneske”, og skal derfor ikke 

tilbes: ”Han kom til et så høyt nivå av åndelighet at han trenger ikke anerkjennelse.” Den 

mest nøkterne beskrivelsen kommer fra Georg: ”En glup fyr. Jeg er veldig pragmatisk på 

sånne ting, jeg har ingen som helst tilbedningsnykker.” Selv om samtlige informanter sier de 

ikke tilber Hubbard så forteller noen at det finnes andre scientologer som nettopp gjør det. 

Hubbards prestasjoner i scientologien er ikke det eneste som imponerer: “Someone calculated 

that he had lived the lives of 19 people with what he accomplished in his lifetime. He was a 

navigator, airplane pilot, a musician, and a writer.” “Han var en veldig eventyrlysten mann: 

seiling, fly, biler, ekspedisjoner og skulle utforske ruiner i Middelhavet. Og han fikk tilbud fra 

Hollywood som han avslo fordi han måtte gå videre med dianetikk fordi det var det som var 

viktig.”  

Selv om ingen kaller Hubbard en frelser, er det tydelig gjennom både måten han 

fremstilles av Scientologikirken og hans status blant informantene, at hans rolle i 

scientologien kan karakteriseres som nettopp en frelser. I forhold til Webers to frelsertyper, 

utsending og forbilde,
209

 er Hubbard et forbilde. Utsendingen har, i motsetning til Hubbard, 

mottatt en form for åpenbaring eller budskap, som regel fra en guddom. Hubbard er 

scientologiens frelser fordi det er han som har gjort frelsen tilgjengelig. Som forbilde skal 

ikke hans liv følges bokstavelig, men hans instrukser for å oppnå frelse. Hagiografien 

legitimerer hans rolle som frelser og viser at det var hans skjebne å etablere scientologien. 

Biografien er også en frelsemyte. Den deler struktur med soteriologien ved at å viser 

Hubbards egen vei over broen. Alle som følger hans rute kan oppnå frelse, men også gjøre sitt 

liv til et eventyr. At Hubbard regnes for å være ”bare” et menneske, er det som gjør mulig å 

identifisere seg med ham. Alt han oppnådde, kan gjentas av de som har ham som sitt forbilde 

og følger hans eksempel. Samtidig er Hubbard også mer enn et menneske. Han fremstilles 

som ufeilbarlig, og derfor er alt han har sagt og skrevet perfekt og kan aldri endres.
210

 

Hubbard fant og frigjorde sitt åndelige selv, thetanen, og for det forventes det en dyp respekt 

fra alle scientologer. Innflytelsen til dagens leder, David Miscavige, er uviss, men han 

fremstilles kun som en forvalter av Hubbards lære. Hubbard kan aldri erstattes, han er, og vil 

alltid være grunnleggeren av religionen, skaperen av praksisen, forfatteren av læren og 

garantisten for frelse.
211
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8 Hva frelses man til? 

 
Hva er så målet med scientologien, selve frelsen eller ”realiseringen av den overordnede 

målsetting for de religiøse bestrebelser”, som det heter i definisjonen av frelse jeg refererte til 

tidligere i oppgaven. Denne delen av den soteriologiske analysen tar for seg hva man frelses 

til. Hva er scientologiens ”idealtilstand” og hva innebærer den? Siden de høyeste nivåene av 

det soteriologiske hierarkiet er esoteriske er det enkelte utfordringer ved å undersøke den 

”totale friheten” broen skal føre frem til. Likevel vil jeg, ved hjelp av litteratur og uttalelser 

fra mine informanter, forsøke å danne et så tydelig bilde av målet for frelsen som det lar seg 

gjøre. 

8.1 Clear: frelsens første delmål 

“A Clear is an individual who has himself totally erased the destructive Reactive Mind, thus 

eradicating the seeming evil in Man. A Clear is wholly himself with incredible awareness and 

power.”212   

 

Tilstanden clear er nevnt tidligere i oppgaven, men jeg har ikke gjort rede for hva den 

innebærer. Termen er hentet fra clear-knappen på en kalkulator. Hvis man forsøker å gjøre 

utregninger uten å trykke clear, vil tidligere inntastede tall komme i veien og føre til feil 

resultat. På samme måte er engrammene i det reaktive sinnet i veien for riktige tanker og 

handlinger. Klarer man å fjerne hele det reaktive sinnet, skal man bli clear.
213

 I denne 

tilstanden handler og tenker man alltid korrekt og er fri fra de fleste fysiske plager. 

Clearstadiet innebærer på samme måte som de lavere gradene en frigjøring og en gjenvinning. 

Man frigjøres fra det reaktive sinnet og gjenvinner sin selvdeterminisme. Å være 

selvdeterminert vil si at man handler helt selvstendig og har fullstendig kontroll over sine 

tanker og handlinger. Man er ikke lenger en effekt av sine engrammer, men er årsak over seg 

selv og sitt sinn. På gradene under clear er man avhengig av hjelp fra en auditør for å 

konfrontere sitt reaktive sinn. Som clear er man i stand til å håndtere sine problemer på egen 

hånd og man går derfor over til å auditere seg selv, såkalt solo-auditering. 
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En preclear er en scientolog som ikke har nådd clear. Å bli clear er en omfattende 

prosess som vanligvis tar flere år. Scientologikirken hevder at over 44 000 mennesker er blitt 

clear til dags dato.
214

 Whiteheads konkluderte etter et omfattende feltarbeid fra 1969 til 1970 

at omtrent en av femti scientologer var clear.
215

 Hvordan denne fordelingen er i dag, vet jeg 

ikke, men de aller fleste scientologer har ikke nådd clearstadiet. Å bli clear regnes for en 

milepæl i scientologiens frelse. Tilstanden assosieres med en rekke positive egenskaper. Det 

hevdes at en clear er friskere, mer fri fra ulykker, kreativ, lykkelig, mentalt stabil, rask til å 

reagere og ”lykkes i alminnelighet både karrieremessig og sosialt.”
216

 Kort sagt innebærer 

tilstaden en rekke positive egenskaper som appellerer til alle mennesker.  

Fire av mine informanter, alle klientscientologer, har nådd clear. I deres beskrivelser 

av tilstanden går ordet ”kontroll” igjen. Som clear har man mer kontroll og opplever en sterk 

mestringsfølelse: ”Now that I am clear, everyday is great, and I have no burdens like I used to 

have. The reactive mind has moved away, and I feel like I‟m able to handle anything.” Flere 

bemerker at de også bekymrer seg mindre enn før: “[When I reached clear] people said I 

looked different, I looked better. I felt like I was more in present time, because I didn‟t worry 

about the past. I wasn‟t stuck with old worries.” Georg er også clear, men forteller at ikke alt 

Hubbard har skrevet om tilstanden er i overensstemmelse med hva han selv har opplevd: ”Det 

står ting i dianetikkboka om det å være clear som helt åpenbart ikke stemmer.” Alle er uansett 

enige om at clear er en udelt positiv tilstand. Det virker imidlertid ikke som om clear oppleves 

som den milepælen stadiet fremstilles som i litteraturen. To informanter forteller at de ble 

clear uten engang å være klar over det: ”I went clear, but I wasn‟t aware of it. I believed that 

you had to take a clearing-course in order to go clear. I knew something had happened, but it 

wasn‟t until later that I understood that I was allready clear.” “I became clear in 1973 but I 

didn‟t realize it until 1979, because the technology wasn‟t fully developed.” 

Før etableringen av scientologien, var clear dianetikkens idealtilstand, det var 

terapiens øverste mål. I scientologien ble clear redefinert. Clear ble stående som et viktig 

delmål, en tilstand fri for lidelsen forårsaket av det reaktive sinnet, mens de nye esoteriske 

OT-nivåene ble innført som scientologiens transcendente frelsesmål, tilstander som innebærer 

utviklingen av overnaturlige evner fremfor bare frigjøring fra lidelse. 
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8.2 Opererende thetan: den esoteriske delen av 

frelsen 

”En opererende thetan (OT) er i stand til å kontrollere materie, energi, rom og tid, snarere enn 

å bli kontrollert av disse tingene. Som resultat av dette, er en OT i stand til å være årsak over 

liv.”
217

 

 

Etter clear er neste mål i det soteriologiske hierarkiet å bli en såkalt opererende thetan 

(vanligvis omtalt som OT). På OT-nivåene går broen fra å være eksoterisk
218

 til å bli 

esoterisk, det nøyaktige innholdet er derfor ukjent, men omtales i generell form. Som tidligere 

nevnt er det viktig å aldri gå videre på broen før forrige grad er fullført. Grunnen til at OT-

nivåene er konfidensielle, er fordi innholdet regnes for å være så kraftfullt at det er farlig å bli 

eksponert for det hvis man ikke er riktig forberedt. På nivået OTIII blir man blant annet 

innviet i den tidligere nevnte Xenu-myten. Nå er engang situasjonen slik at til tross for iherdig 

innsats fra Scientologikirken, er mye OT-materialer offentliggjort på internett.
219

 Om 

materialet på nettet er de samme som Scientologikirken benytter seg av er vanskelig å få 

bekreftet. Det største problemet ved å bruke disse materialene som kilder er ikke å få bekreftet 

deres autensitet, men å i det hele tatt være i stand til å forstå innholdet. Disse avanserte 

religiøse tekstene krever inngående kjennskap til scientologiens esoteriske språk og rituelle 

praksis. For min del har OT-tekstene jeg har sett på internett vært nærmest fullstendig 

uforståelige. 

Det finnes til sammen femten OT-nivåer, men kun åtte er ”frigitt”. OTVIII ble 

tilgjengelig i 1988 og er per dags dato det høyeste nivået av Broen til total frihet det er mulig 

å nå. Hva de øvrige syv nivåene inneholder og når de vil bli tilgjengelige er uvisst. Det sies at 

”et stort antall OTer må nå de forutgående OT-tilstandene før disse nivåene blir frigitt.”
220

 

Hvor mange OTer det er snakk om, og hvor langt man er fra å nå dette målet, vet imidlertid 

kun Scientologikirkens øverste ledelse. OT-nivåene er ikke bare esoteriske, de er også svært 

eksklusive. Ifølge Georg, som selv har nådd OTVIII, er det kun et par tusen scientologer som 

har kommet til dette stadiet av broen. En opererende thetan auditerer seg selv. I tilfelle man 

får problemer har man tilgang på veiledere, men det er i utgangspunktet kun Hubbards 

retningslinjer som skal guide en opererende thetan. Til tross for denne selvstendige 
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fremgangsmåten er det er svært begrenset hvor man kan ta OT-nivåene. For å bli OT, må man 

til kirker som kategoriseres som avanserte organisasjoner, for eksempel Flag Land Base i 

Clearwater Florida. OTVIII tilbys kun ved Flag Ship Service Organization, en kirke som 

befinner seg om bord cruiseskipet Freewinds i Karibien.
221

 

Så hva innebærer det å være en opererende thetan? Den følgende historien er tatt fra 

en utgave av medlemsbladet Advance fra 1972: 

The other day I was driving in the rain and the car in front of me stopped suddenly. I 

needed about 3 inches more to stop in, so I pushed his car forward about 3 inches with 

pure intention. This startled him considerably. But then, it prevented any damage from 

occurring. Also I noticed I can talk to my cats and have them do what I want them to 

do, which is almost more astounding! I would say that OTVII is power with no effort 

at all. Mike Ball on OTVII222 

Det finnes mange slike ”suksesshistorier” som fremstiller OTer som individer som nesten kan 

manipulere sine omgivelser på en måte som passer dem. For utenforstående kan slike utsagn 

fremstå både latterlige og utrolige, å ha slike evner forbindes med guder eller overnaturlige 

vesener. Selv om det fremdeles er vanlig å presentere OT-suksesshistorier, er innholdet tonet 

betraktelig ned. Det presiseres at: ”Man blir ikke gud, man blir fullstendig seg selv.”
223

 

Samtidig er det viktig å være bevisst på at i en scientologisk kontekst, innebærer ”å bli 

fullstendig seg selv” langt mer enn hva som er mulig i et vanlig ontologisk perspektiv. 

Individets selv er thetanen, en udødelig ånd som i sin idealtilstand native state hadde 

”uendelige evner i et uendelig univers”. Når man stiger over broen, skal man gradvis frigjøres 

fra MESTs innflytelse, og gjenvinne thetanens tapte egenskaper. Spørsmålet er hvor langt 

denne prosessen går og hva det innebærer for individet. 

Scientologiens noe vage definisjon av opererende thetan er: ”Vitende og villig årsak 

over liv, tanke, materie, energi, rom og tid.”
224

 Som OT er målet å bli pandeterminert, ikke 

bare å være i full kontroll over seg selv og sitt sinn (selvdeterminert), men også over sine 

omgivelser, MEST (materie, energi, rom og tid). Mens man som clear er fri fra det reaktive 

sinnet, skal man som OT gradvis frigi seg fra MEST-universets lover.
225

 Videre sies det at ”å 

operere” er: ”… å være i stand til å håndtere det. Således betyr det et vesen som kan håndtere 
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ting som et åndelig vesen alene.”
226

 Som OT skal man altså kunne handle som en thetan uten 

å være avhengig av en fysisk kropp. Blant annet skal man lære seg eksteriorisering, en bevisst 

sjelevandring hvor man midlertidig forlater sin kropp. Eksteriorisering kan som nevnt også 

forekomme på de lavere nivåene av broen, men som OT er det en egenskap det er viktig å 

lære seg å mestre. Praksisen skal forsterke opplevelsen av å være en thetan, man skal kunne 

fungere uavhengig av kroppen, og i denne tilstanden både se, høre og føle.
227

 Eksteriorisert 

skal det også være mulig å kommunisere telepatisk. Dette er ikke alt en OT skal kunne. 

Hubbard sier: ”Ikke minst er en av egenskapene ved OT en personlig og bevisst udødelighet 

og frihet fra denne syklusen med fødsel og død.”
228

 ”En personlig og bevisst udødelighet” er 

det nærliggende å tolke som en visshet om at man er en udødelig thetan. Et vanskeligere 

spørsmål er hva ”frihet fra denne syklusen med fødsel og død” innebærer? Som nevnt i 

kapittel 5, er en konsekvens av vårt negative utgangspunkt at vi er bundet til MEST-

universets tilsynelatende handlingssyklus som består av fødsel, overlevelse og død. Som OT 

skal man altså frigjøres fra denne syklusen, men hva innebærer egentlig dette? I forsøket på å 

besvare dette, må vi undersøke om det finnes en forestilling om en endelig frelse.  

8.3 Total frihet: scientologiens endelige frelse? 

“The goal of Scientology is total knowledge, which could also be described as total freedom. 

As such, Scientology is a study of life, of science and of knowing. It includes a technology 

through which the individual can increase his ability, his awareness, his self-determination 

and attain increasingly higher states of existence not even dreamed of in the literature of 

Man.”229 

 

Det er vanskelig å si hvor scientologiens soteriologiske hierarki fører. Broen skal som navnet 

antyder føre til total frihet, noe som kan tolkes som at det finnes en forestillingen om et 

endelig mål. Er ”total frihet” en endelige frelse? Ifølge sitatet er total frihet total kunnskap. 

Gjennom scientologien skal man ”vite hvordan å vite” og hvis man vet alt er man også helt 

fri. Spørsmålet er når man vet alt, og hva dette innebærer for individet? Som nevnt er OT-

nivåene esoteriske, og det er derfor kun mulig å få en generell forståelse av innholdet. Når det 

gjelder frelsens endelige mål, er det ikke bare konfidensialiteten som er i veien, men at de syv 

øverste nivåene er fullstendig utilgjengelige. Dette innebærer at selv scientologer som har 
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nådd OTVIII ikke vet hva de har i vente hvis resten av broen blir frigitt. Hubbards arbeid 

anses for å være fullført, også av mine informanter, så det er helt klart en utbredt oppfatning 

om at de øvrige syv OT-nivåene eksisterer. Litteraturen gir også inntrykk av at det er først når 

de høyeste syv nivåene blir tilgjengelige at man kan få innsikt i scientologiens endelige frelse. 

Broen til total frihet dreier seg mye om forberedelser. Som ny scientolog starter man med 

introduksjonstjenester som skal gi en opplevelse av at ”teknologien” fungerer og samtidig 

forbereder individet for gradene, selve broen. Gradene er igjen på mange områder en 

forberedelse på å bli clear. Man frigir seg gradvis fra det reaktive sinnet før man som clear er i 

fullstendig kontroll over seg selv og gjenvinner sin selvdeterminisme. Selvdeterminismen er 

en nødvendighet for å ta fatt på OT-nivåene som gradvis skal frigi individet fra MEST-

universets lover. Som OT forbereder man seg på å bli pandeterminert, i fullstendig kontroll 

over sine omgivelser. De tilgjengelige OT-nivåene er forberedelser for de utilgjengelige 

nivåene. Det er først på det høyeste tilgjengelige nivået, OTVIII, at man skal begynne å få de 

virkelig store erkjennelsene. OTVIII kalles ”sannheten åpenbart”: ”Dette er det første 

egentlige OT-nivået, og det bringer tilbake kraft og iboende evner for vesenet selv”.
230

 Det er 

altså først på OTVIII at man virkelig blir en opererende thetan. 

 Som nevnt skal man som OT ”frigjøres fra denne syklusen med fødsel og død.” For å 

få en bedre forståelse av denne syklusen er det nødvendig å se på scientologiens forestillinger 

om hva som skjer etter at man dør. Når døden inntreffer, drar thetanen først til et såkalt 

mellomlivsområde. Her rapporterer den om sin nylige inkarnasjon til et utenomjordisk og høyt 

teknologisk folk. Thetanen blir implantert med en mekanisme som gjør det vanskelig å huske 

tidligere liv, den trer så inn på theta-linjen igjen og starter en ny syklus i en ny kropp.
231

 

Spørsmålet er om frigjøring fra syklusen betyr at det er ønskelig å bryte syklusen av død og 

gjenfødsel totalt? Skal man eventuelt fortsette, men med sine minner intakt? L. Ron Hubbard 

er forbildet som gjorde veien til frelse tilgjengelig. Siden man i scientologien kun følger hans 

vei til frelse er det nærliggende å tenke at man ikke kan forvente å oppnå noe som ikke 

Hubbard oppnådde først. Siden man hele tiden følger hans eksempel, er det interessant å se 

hvilke oppfatninger som finnes om hva som skjedde med Hubbard etter hans død. Dette var 

som nevnt ingen dramatisk hendelse. Kirken annonserte at han hadde forflyttet seg til en 

annen planet for å fortsette å arbeide på en måte som ikke var mulig mens han var hemmet av 

en fysisk kropp.
232

 At Hubbard fortsatte sitt arbeid etter døden, synes å være stikk i strid med 
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oppfatningen om at læren er fullført. Hvordan skal dette arbeidet komme scientologien til 

gode? En mulig forklaring er at det finnes en forestillingen om at Hubbard fremdeles er blant 

oss. I utgivelsen Self analysis forklares solo-auditering slik: ”This is not «self-auditing». 

Anyone who gets this book and follows the procedure, is in fact being processed by Ron 

himself.”
233

 I Hva er Scientologi? sies det også: ”… selv om han fysisk ikke lenger er til 

stede, er han stadig med oss i ånden.”
234

 Det synes altså å være en oppfatning om at Hubbard 

fremdeles er blant oss og at hans måte å ”fortsette arbeidet” er å hjelpe scientologien som en 

opererende thetan. Scientologikirkenes commander room har tidligere blitt nevnt. Disse 

arbeidsværelsene er også med å styrke oppfatningen om at Hubbard fremdeles er til stede. 

Forestillingen om Hubbard som en hjelpende thetan, har paralleller til bodhisattvaen fra 

mahayana-buddhismen. En bodhisattva er en guddommelig frelsesskikkelse som har avlagt et 

løfte om ikke å tre inn i nirvana (den endelig frelse) før han har hjulpet alle andre til å gjøre 

det samme.
235

 Scientologikirken sier ikke eksplisitt at dette er tilfellet med Hubbard, men som 

eksemplene overnfor viser, later det til å være rom for en slik tolkning. Spørsmålet er om det 

også er et mål for andre scientologer å følge Hubbard inn i en slik tilstand? ”Frihet fra denne 

syklusen med fødsel og død” kan tolkes som en slik permanent frigjøring fra det materielle 

universet. Det gjennomgående fokuset i frelsen er å bli kvitt hemningene MEST påfører oss. 

Er den endelige frelsen å forlate det fysiske universet for godt?  

Wilson er av den oppfatningen: ”The ultimate goal is for the individual, known as an 

Operating Thetan, to exist outside the body, to be in a condition described as «exterior» to all 

physicality.”
236

 At man som OT skal kunne handle uten sin fysiske kropp, er tydelig i 

Hubbards tekster. Wilsons tolkning derimot, som aldri uttrykkes eksplisitt i den eksoteriske 

litteraturen av Hubbard, er at det er ønskelig å frigjøre seg fra det fysiske universet for godt: 

”… the ultimate goal of the thetan working through the eight dynamics
237

 is the attainment of 

something of a godlike condition which Scientologists refer to as «Full OT» or «Native 

state».”
238

 Å stige i det soteriologiske hierarkiet er en reversering av thetanens fall, som førte 

til menneskets ugunstige utgangspunkt. Wilson mener det er ønskelig å reversere denne 
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prosessen fullstendig slik at man til slutt befinner seg i thetanens idealtilstand, native state, og 

eksisterer utenfor det fysiske universet. I denne tilstanden er thetanen fullstendig frigitt fra 

MEST-universets lover og den tilsynelatende handlingssyklusen, og ikke underlagt noen 

andre begrensinger enn de den legger på seg selv. Det finnes også scientologitekster som gir 

inntrykket av at denne tilstanden er målet for frelsen:  

Ved å følge den vei som er fremlagt i Scientologireligionens tekster, kan thetanen gå 

framover gjennom høyerer og høyere nivåer av åndelig bevissthet, og vende tilbake til 

sin naturlige tilstand og dermed oppnå fullstendig åndelig frihet. Nå, i denne livstiden, 

kan fullstendig åndelig frihet oppnås.
239

 

”Naturlig tilstand” henviser til native state, og det sies tydelig at det er først i denne tilstanden 

man oppnår ”fullstendig åndelig frihet”.  

Christensen og David Bromley er av en annen oppfatning enn Wilson. Begge er enige 

i at native state er målet for frelsen: ”The quest to restore oneself and others to native state is 

pivotal in Scientology”,
240

 men de tolker tilstanden annerledes. Christensen mener at en OT 

selv kan velge om han ønsker å handle i en fysisk kropp i MEST-universet. En opererende 

thetan kan midlertidig forlate kroppen, men en permanent tilstand uten fysisk kropp ser hun 

verken som ønskelig, eller et endelig mål for frelsen.
241

 Likevel ser hun native state som målet 

en OT jobber mot. Bromley mener at som opererende thetan er man i native state, og at dette 

først og fremst innebærer at man fungerer optimalt, og er årsak, i sin egen hverdagen.
242

 Alle 

tre er altså enige om at native state er målet for frelsen. For Wilson innbærer dette en 

eksistens uten noen forbindelse til en fysisk kropp, på samme måte som før thetanens fall. 

Christensen ser native state som en tilstand forbundet med å være en opererende thetan. Ifølge 

henne finnes det ikke noe endelig mål, men som OT kan man midlertidig forlate kroppen og 

det fysiske universet hvis man ønsker. For Bromley er man i native state som opererende 

thetan, men tilstanden innebærer ikke annet enn at man fungerer på en måte man selv 

oppfatter som optimal i hverdagen. 
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8.4 Informantene om målet med frelsen 

“I‟m not sure what total freedom is. […] The important thing is that you‟re progressing all the 

time.” 

 

Av mine tretten informanter er det fire som har blitt clear, tre av dem har kommet videre til 

OT-nivåene, og én, Georg, har kommet helt til OTVIII. I henhold til læren er det altså kun 

Georg som har kommet til et ”egentlig OT-nivå” og har fått ”sannheten åpenbart”. På grunn 

av OT-nivåenes konfidensielle natur er det begrenset hva mine informanter kan fortelle om 

innholdet. Fremfor kun å forhøre meg med OTene, har jeg spurt alle informantene om deres 

tanker omkring hvor Broen til total frihet fører. Hva er deres oppfatning av total frihet, og har 

de noen forestilling om en endelig frelse? 

 Nesten samtlige informanter har full tillitt til at Hubbards arbeid er fullført og at alle 

nivåene, til og med OTXIV, en dag vil bli tilgjengelige. Når dette vil skje, og hva som skal til 

for at det skjer, er det delte meninger om. Én informant sier han antar at de neste to OT-

nivåene vil komme i løpet at et par år, mens resten av informantene er usikre. At 

omstendighetene rundt frigjøringen av de resterende nivåene er ukjent, ser uansett ikke ut til å 

skape nevneverdige bekymringer. For informantene på de lavere nivåene av broen er det 

heller ikke noe problem at innholdet på OT-nivåene er esoterisk. Flere sier at dette er til deres 

eget beste, og at læren ikke ville vært konfidensiell hvis ikke det var en god grunn til det. Én 

poengterer at selv om materialet er esoterisk, så er ikke innholdet fullstendig ukjent. Han sier 

at det finne mye informasjon fra OT-nivåene i litteraturen på de lavere gradene, selv om dette 

ikke uttrykkes eksplisitt i bøkene. Informantene har en sterk tillitt til Scientologikirken. Siden 

teknologien har fungert for dem frem til nå ser de ingen grunn til å tvile på at det skal være 

noen forskjell på OT-nivåene.  

 Ingen informanter har en forestilling om en endelig frelse, eller et absolutt mål med 

scientologien: “Det absolutte tror jeg er uoppnåelig, men det vil alltid være rom for 

forbedring.” På spørsmål om hva total frihet innebærer, varierer svarene, men de færreste 

oppfatter det som en konkret tilstand: ”It means being totally free, having no worries and 

being able to handle anything that happens, that‟s what it means to me, being free. I don‟t 

know if there is a final, „total freedom‟ because I haven‟t experienced it, but I have had 

moments when I felt totally free.” ”Det [total frihet] er veien å gå. Det er en retning jeg ønsker 

å gå i, men det er veien dit som er spennende, ikke å være der.” Noen innrømmer at de ikke 

vet hva total frihet er, men det synes ikke å utgjøre noe problem: ”There are achivements at 
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each level. I don‟t know if I have total freedom or not, and I‟m not sure what total freedom is. 

[…] The important thing is that you‟re progressing all the time.” Fokuset er altså på en 

kontinuerlig progresjon og utvikling av seg selv og sine evner. Når jeg spør om målet er å nå 

full OT eller native state, får jeg noen uventede svar: ”I don‟t want to go native state, because 

that sounds sort of boring. [latter] I still want to play the game! But full OT? Definitely! I 

want more horsepower, more capability. To see my goals through and be more decisive.” Det 

er faktisk ingen som nevner native state som et ønskelig mål, en informant forklarer hvorfor:  

My way of seeing it is that we are spiritual beings and we have a body. But sometime, 

way in the past we didn‟t have bodies. And in that state you are a part of God, and that 

state is the same as being in heaven or Nirvana. In this condition everything is perfect, 

but that isn‟t going to make you happy because you feel the same thing the whole 

time. You need to feel other emotions, and you need to be challenged! My way of 

seeing life as a game is that we made things harder for ourselves by gaining a body 

and putting in some rules and barriers. For my part this means putting up some goals 

for my life and trying to achieve them and the barriers that are in the way. Trying to 

reach those goals are what makes people happy, not achieving them without any 

effort. If you reach your goal and don‟t have a new goal, you are more likely to feel 

apathy than to feel good. 

Mens full OT oppfattes som hvor langt man kan komme som en opererende thetan, anses 

native state rett og slett for å være en kjedelig tilstand hvor livet ikke lenger er et spill, og 

derfor har sluttet å være interessant. Georg deler sine tanker om slutten av broen og målet 

med frelsen: 

Georg: Broa går inn i tåka på en måte. Jeg personlig er grisefornøyd med alt jeg har 

gjort, jeg har hatt suksess hele veien og fått mye utbytte. […] men det står jo en 

Berlinmur der etter OTVIII. Spørsmålet er hva som er bak den veggen der, og svaret 

er at det vet jeg ikke. Jeg har god peiling på hva OTVIIII og OTX bør være. Jeg vet 

heller ikke om broa går helt til OTXV, og det er det nok bare tre personer i hele verden 

som vet. [nevner tre navn] 

Intervjuer: Men hva betyr ”total åndelig frihet” for deg personlig? Ser du det som et 

konkret og endelig mål ved scientologi, en slags høyeste tilstand? Og hva med såkalt 

full OT eller native state? 

Georg: Det er et veldig godt spørsmål. Det er ingen noe sted som vil ha total frihet, 

det er en ”no-game” situasjon. Hvem vil ikke ha spill? Hele poenget er jo å spille 

spillet. Man vil leve spillet. 

Intervjuer: Men det gis i litteraturen et inntrykk at det er mulig og ønskelig å nå dette 

høyeste punktet? 

Georg: Jeg synes det er rart, og jeg er enig i at det gis det inntrykket. Jeg synes verken 

det er lurt eller ønskelig. Det er ikke ønskelig å oppnå den situasjonen, og det er ikke 

lurt å ”selge” den situasjonen. Hvis man spør folk hva de ønsker å oppnå, så svarer 
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ikke folk total frihet, ingen sier det. Også det å kunne forlate kroppen er ikke total 

frihet. Det er et eventyr. Det er ”bliss” og det er det jeg søker, men uten å ha noen 

forventninger. 

Informantene forteller også om hva de tror vil skje etter at de dør. Oppfatninger varierer. 

Mange er usikre, men de fleste har forhåpninger om at de vil huske dette livet og at det vil ha 

en positiv affekt på det neste: 

Intervjuer: Do you think your improvements in Scientology will effect your next life? 

Informant: Absolutely. I‟m an eternal being and this is just one lifetime, my life is 

more than just this lifetime. In future lifetimes I expect not to have the inclusion that I 

have in this lifetime. The abilities won‟t go away. When you eradicate something, it‟s 

gone for good, even if you are reborn. 

En utbredt oppfatning er at det først og fremst er progresjonen på prosessingssiden av broen 

som har en positiv effekt på det neste livet.  Én informant som selv er helt på bunnen av 

broen, mener det er viktig å nå OTVIII for at man skal huske denne livstiden i sin neste 

inkarnasjon: 

Until OTVIII you can‟t be certain that you will remember this lifetime. You will 

probably have an advantage in the next life, but from what I‟ve heard you need to 

reach OTVIII to remember this lifetime. The way I see it is that you have this lifetime 

to work on it, and it is unfortunate if you don‟t reach it during this lifetime. Right now 

our lifetime is limited, even though down the road that‟s going to be handled, and we 

can live as long as we want.  

En av Sea Org-medlemmene mener imidlertid at også hennes stabstrening kan ha en positiv 

effekt. Informanten nevner også valg hun har gjort i dette livet som hun ikke vil gjøre i det 

neste:  

”I hope I don‟t forget it all. I don‟t think I will. I won‟t do the same silly things as 

before. I‟d love to be an artist and won‟t let anyone deny me that. I think I will have 

memories from this life, and I think my intense experience from the Sea Org will be a 

great advantage.”  

Georg har helt klare oppfatninger om hva som skjer etter at han dør: 

Intervjuer: Tror du at det du har oppnådd i dette livet vil påvirke din neste 

gjenfødelse, og i så fall på hvilken måte? 

Georg: Det vil definitivt påvirke det. Hvis du satte en revolver mot hodet mitt og trakk 

av nå, så ville jeg i mye større grad være bevisst på hva som skjer. Jeg ville hengt 

rundt her, og jeg ville i mye større grad være bevisst på hva som skjer og hvilken 

kropp jeg skal ta. Det vil sikkert komme masse overraskelser og følelser og mye rart 

som skjer. Folk tror at når man dør, så blir alt halleluja, men det å stryke med er mye 

verre enn man kan tenke seg. Du mister alt: familie, venner, identitet osv. Det er en 
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ekstrem situasjon å være i og er ekstremt ubehagelig. Man går helt inn en transe og så 

skjer det masse automatikk fra tidligere liv, og man går inn i en ny kropp.  

Intervjuer: Men vil du være bevisst på dette livet i ditt neste liv? 

Georg: Jeg vet ikke hvor mye som vil henge igjen, men det vil være mye mer enn sist 

gang, det er jeg helt sikker på. 

8.5 Diskusjon 

Gilhus sier at mens religioner vanligvis har ordrike beskrivelser av ikke-frelse, det man frelses 

fra, er de mer knappe når det kommer til å beskrive hva man frelses til.
243

 Frelsestilstanden er 

ifølge henne en negasjon av den ikke-frelste tilstanden og derfor vanskeligere å beskrive i 

positive termer. Ofte er det skildringer av paradistilstander hvor alle primærbehov er dekket, 

men ut over dette forblir tilstanden uklar. Mens det man frelses fra er noe alle kan kjenne seg 

igjen i, er den opphøyde tilstanden man kan nå gjennom frelsen omgitt av mystikk. Man 

forsikres om det er en ønskelig tilstand, men det nøyaktige innholdet forblir ukjent. I 

scientologiens tilfelle er hva man frelses fra, ikke-frelsen, både tydelig og utydelig. Man 

frelses fra en uønsket tilstand preget av lidelse. Det finnes en rekke konkrete eksempler på 

lidelse man kan få hjelp med, men nøyaktig hva man frelses fra er individuelt. På mange 

måter definerer man sin egen uønskede tilstand og hva man vil få hjelp med. Slik 

scientologien presenterer sin frelse, er clear en frigjøring fra lidelsen forbundet med den 

uønskede tilstanden. Som clear er man fri fra sitt reaktive sinn, og derfor også de fleste former 

for lidelse. Clear er en negasjon av den uønskede tilstanden. Frelse fra lidelse er imidlertid 

kun et delmål. OT-nivåene innebærer langt mer enn å bli frigitt fra lidelse. Målet er å oppnå 

en høyere eksistenstilstand som ligger nærmere thetanens idealtilstand, native state. Man skal 

bli: ”vitende og villig årsak over liv, tanke, materie, energi, rom og tid.”
244

 

 I forhold til min definisjon av soteriologi, er scientologiens ”idealtilstand” ikke lett å 

sette fingeren på. Det uttalte målet for frelsen er ”total frihet”, men som nevnt blir aldri denne 

tilstanden definert mer presist enn ”fullstendig kunnskap”. Det øverste målet fremstilles mer 

som fullstendig forståelse, en total forståelse av alt som tidligere har vært omgitt av mystikk, 

hvor det transcendente blir immanent. Native state kan, som nevnt i kapittel 5, virke som 

thetanens idealtilstand. Wilson, Christensen og Bromley ser på ulikt vis native state som et 

mål for frelsen. Samtidig er det helt tydelig at ingen av mine informanter ønsker å oppnå 

denne tilstanden. Livet er et spill, og dette spillet opphører i native state. Selv om det ikke er 
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ønskelig å reversere prosessen fullstendig slik Wilson mener, å frigi seg fullstendig fra 

MEST, er det ønskelig å gjenvinne thetanens latente evner. At det alltid finnes rom for 

forbedring og at man aldri er fullt ut frelst eller utviklet, synes for mine informanter å være et 

positivt aspekt ved scientologien. Hvis man ikke er fornøyd med det man har oppnådd som 

clear, er det betryggende å vite at det finnes flere grader, flere kurs og nivåer som 

forhåpentligvis vil gi de evnene man er ute etter. Hvis man oppnår OTVIII, men fremdeles 

ikke er fornøyd, kan det tenkes at man vil finne svarene man søker på gradene som ikke er 

frigitt. Jeg mener at scientologiens ”idealtilstand” ikke bør ses som en konkret tilstand eller et 

spesifikt mål, men heller som en prosess hvor man alltid kan utvikles og nærme seg det 

perfekte, som igjen er uoppnåelig og uønsket. Hvis man, som Ragnhild Bjerre Finnestad, 

definerer frelse som: ”Realiseringen av den overordnede målsetting for de religiøse 

bestrebelser”,
245

 vil kun de religioner som har en konkret tilstand som sitt mål kunne sies å ha 

frelse. En slik definisjon ekskluderer både scientologien og mange andre ”moderne” former 

for religion. I nyreligiøsiteten finnes det flere retninger, blant annet New Age, hvor man aldri 

blir fullt ut frelst. Det postmoderne mennesket er et ”work in progress”. Det finnes alltid 

måter å utvikle seg på, enten de er religiøse eller sekulære, og man er aldri fullstendig 

realisert. Situasjonen er engang den at thetanen er bundet til en kropp og fanget i et fysisk 

univers. Dette er en underlegen tilstand preget av smerte, men det er nettopp det som gjør 

livet interessant og legger grunnlaget for ”livets spill”. Native state er thetanens idealtilstand, 

ikke menneskets idealtilstand. Hvis jeg skal sette et navn på idealtilstanden, må det være 

opererende thetan, eventuelt full OT, det er ingenting som tyder på at man noen gang kan bli 

mer enn en opererende thetan. 

 Fokuset på selvrealisering blir sterkere etter at man har blitt clear. På de øverste 

nivåene av det soteriologiske hierarkiet er man sin egen terapeut, og er selv ansvarlig for sin 

videre utvikling. Lidelsen skal stort sett være fjernet, auditeringen går fra en kombinasjon av 

healing og selvutvikling til først og fremst å dreie seg om selvutvikling. Sjelevandring i form 

av eksteriorisering er langt viktigere som opererende thetan, og utforskningen av sitt eget 

theta-univers er også en form for selvutvikling. Man skal oppleve å være i stand til å handle 

fullstendig uten en fysisk kropp, ikke bare gjenoppleve hendelser fra fortiden, men ved å 

fungere som thetan her og nå. Som OT går derfor fokuset fra fortiden over til nåtiden. 
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 Å være OT innebærer også ”frihet fra syklusen med fødsel og død”. Dette kan tolkes 

på flere måter. Det finnes utsagn i litteraturen som fremstiller Hubbard som en thetan som har 

frigitt seg fra MEST, men har valgt å ikke la seg gjenføde for å bidra til scientologiens videre 

utvikling. Samtidig er det lite som tyder på at dette er et mål for scientologer flest. Ingen 

informanter har nevnt det som ønskelig. De er i hovedsak innstilt på en videre gjenfødsel hvor 

de forhåpentligvis vil ha med seg både minner og evner fra denne livstiden. Jeg mener 

utsagnet om frihet fra syklusen bør tolkes som først og fremst en bevissthet over syklusen. 

Når man ved hjelp av auditering forstår et engram og effekten det har, er man fri fra 

engrammet. På samme måte er det å forstå den tilsynelatende syklusen av død og gjenfødsel 

også en form for frigjøring fra syklusen. Når man skjønner hvordan syklusen fungerer, vil 

man også være i stand til å påvirke den. Denne tolkningen er i overensstemmelse med Georgs 

uttalelser om hvordan han tror han kan kontrollere sin neste inkarnasjon. Total frihet er ikke 

en flukt fra syklusen, men en fullstendig forståelse av syklusen, noe som igjen innbærer 

kontroll.  
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9 Hvem omfatter frelsen? 

 

Ray Wallis og Bryan R. Wilson er enige om at scientologien er: ”… a religion with little or no 

community.”
246

 Scientologiprestene tilbyr de samme tjenestene som i en kristen kirke, men 

ifølge Wilson er seremoniene uregelmessige, uformelle og har dårlig oppmøte.
247

 

Scientologien er på mange områder en privat religion. Som presentasjonen av soteriologien 

har vist, er scientologiens frelse først og fremst rettet mot individet. Denne siste delen av den 

soteriologiske analysen er en undersøkelse av hvorvidt frelsen faktisk kun er individuell, eller 

om den også kan sies å ha et kollektivt aspekt. 

9.1 Dynamikkene: frelse for alle? 

”Gjennom Scientologi blir man klar over at ens liv og innflytelse rekker langt utover en 

selv.”248 

 

Prosessing dreier seg kun om individuell fremgang over broen og fremstår som en svært 

individualistisk praksis. Et viktig aspekt ved stige i gradene er imidlertid også å bli bevisst sin 

egen innflytelse på omgivelsene. Som scientolog skal man forstå ”alle aspekter ved livet” og 

dette innebærer å lære seg å leve i harmoni med de såkalte dynamikkene. Ifølge Hubbard er 

den primære drivkraften til alt liv overlevelse. Overlevelse symboliserer en bevegelse bort fra 

døden (MEST) og mot udødelighet (theta). Overlevelsen er delt inn i åtte grupper kalt 

dynamikker, som hver representerer hvem man søker overlevelse for:
249

 

1. Jegets dynamikk: trangen til å overleve som et individ.  

2. Sexdynamikken: trangen til å reprodusere og overleve som en familie.  

3. Gruppedynamikken: trangen til å overleve som en gruppe. 

4. Menneskehetsdynamikken: trangen til alle menneskers overlevelse. 

5. Dyredynamikken: trangen til alle levende tings overlevelse, både planter og dyr. 
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6. Universdynamikken: trangen til MESTs overlevelse, både som en helhet og ved sine fire 

individuelle deler (materie, energi, rom og tid). 

7. Den åndelige dynamikken: trangen til å overleve som et åndelig vesen (thetan). 

8. Uendelighetsdynamikken (eller Gudsdynamikken): trangen til eksistens som uendelighet. 

Alle dynamikkene er i utgangspunktet like viktige, men de fleste mennesker fokuserer kun på 

noen få av dem. En person som kun er på den første dynamikken kjennetegnes av å være 

selvsentrert og egoistisk. Hvis man ofrer alt for familien, er man bare på den andre 

dynamikken, mens en radikal dyreverner kun fokuserer på den femte dynamikken. 

Scientologien har et utilitaristisk prinsipp hvor man alltid skal forsøke å handle slik at man 

påvirker flest mulig dynamikker på en positiv måte. Mens man stiger i det soteriologiske 

hierarkiet skal man få innsikt i de ulike dynamikkene, men man må alltid forstå den 

foregående fullt ut før man går videre: først jeget, deretter familien, så gruppen osv. Tanken er 

at: ”Etter hvert som Scientologer blir fullt ut ansvarlige for alle sine åtte dynamikker, arbeider 

de aktivt for å forbedre kvaliteten av alt liv, og for å gjøre dette til en bedre verden for alle.”
250

 

Flere informantene forteller at dynamikkene er viktige retningslinjer for deres liv. Jo mer 

innsikt de har fått i dynamikkene, jo større del av livet deres har blitt dedikert til å hjelpe 

andre, ofte i form av Scientologikirkens egne veldedighetsprogrammer. Når broen går over i 

de esoteriske OT-nivåene, blir også dynamikkene mer esoteriske. Informantene innrømmer å 

ikke ha en full forståelse av de øverste dynamikken, dette gjelder spesielt den åttende. 

Nøyaktig hva uendelighets- eller Gudsdynamikken omfatter er høyst uklart. I motsetning til 

de foregående er det forventet at man gjør seg opp sin egen mening om denne dynamikken: ”I 

Scientologi forventes det at den enkelte person selv trekker sine egne personlige konklusjoner 

vedrørende den åttende dynamikken.”
251

 Ut fra intervjuene har jeg forstått det slik at den siste 

dynamikken forbundet med OT-nivåene som ikke er frigitt, og det forventes derfor ikke at 

man skal gjøre seg opp noen endelig mening før de høyeste nivåene er tilgjengelige.  
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9.2 En ny verden og en ny tid: verdens frelse? 

”En verden uten sinnssykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha 

framgang og ærlige vesener kan ha rettigheter, og hvor mennesket er fritt til å heve seg til nye 

høyder, er Scientologis mål.”252 

 

Det er ikke bare individet som må forbedres. Som udødelige ånder vet scientologer at de vil 

vende tilbake til denne verden, og de er derfor ivrige med å gjøre den til et bedre sted. 

Scientologien har ingen eskatologi,
253

 men den rådende oppfatningen er at fremtiden avhenger 

av hva bevegelsen klarer å utrette: ”Det viktigste kappløpet på jorden i dag er ikke mellom to 

nasjoner. Det eneste kappløpet som teller i dette øyeblikk, er kappløpet mellom Scientologi 

og atombomben.”
254

 Tanken er at bare scientologien kan garantere menneskehetens fremtid. 

For å sikre denne fremtiden har scientologien flere kollektive mål, både oppnåelige og ideelle. 

Videre ekspansjon er et oppnåelig mål. ”En verden uten sinnssykdom, uten kriminelle…” som 

sitert over, er et ideelt eller utopisk mål. Det er scientologiens høyeste mål for verden, hele 

menneskehetens frelse. For å nå målet må man som mottoet sier: ”Help Ron to clear the 

planet”. Ifølge Rothstein kreves det en stadig ekspansjon for å ”cleare” planeten: 

”Frelsesideologien går derfor hånd i hånd med ekspansjonsideologien.”
255

  

Scientologen har et enormt fokus på bevegelsens påståtte vekst. Det refererer stadig til 

dens ”eksplosive vekst”,
256

 og hevdes at ”… etter kun 53 år finnes 10 millioner scientologer, 

representert i 164 land med flere enn 7700 kirker, misjoner og grupper. Dette er fakta.”
257

 Jeg 

har til gode å finne én eneste uavhengig kilde som går god for disse tallene. Det er høyst 

uklart hvordan kirken har kommet frem til sine påståtte medlemstall, men David V. Barrett og 

Douglas E. Cowan mener det antakeligvis er en kumulativ utregning av antall mennesker som 

i løpet av scientologiens historie på en eller annen måte har benyttet seg av tjenester fra 

kirken.
258

 
259

 Et mer realistisk overslag er at det finnes mellom 500 000 og 750 000 personer 
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som definerer seg selv som scientologer.
260

 Man kan spørre seg hvorfor kirkens ”oppblåste” 

medlemstall i det hele tatt brukes? Scientologien historie fremstille som eneste lang suksess. 

Den påståtte suksessen er en legitimering av scientologien som den perfekte religion; 

scientologien virker, derfor er den i etterspørsel. Å innrømme tilbakegang på noe som helst 

område ville rokket med denne fremstillingen. En videre ekspansjon er også helt avgjørende 

for å sikre både den individuelle og kollektive frelsen. For at de resterende syv OT-nivåene 

skal bli offentliggjort, må som nevnt antallet OTer stige. For å ”cleare planeten” må man 

ekspandere og gjøre scientologiens frelse tilgjengelig for alle mennesker. 

Scientologiens utopiske mål om en ”clear verden” inngår som en del av en forestilling 

om en ny tid: ”Utgivelsen av boken Dianetikk: den moderne vitenskap om mental sunnhet 

innledet en ny epoke med håp for menneskeheten.”
261

 Denne hendelsen regnes som en så 

viktig begivenhet at scientologien har en egen tidsregning hvor utgivelsesåret 1950 er år 0.
262

 

Det er frelseren L. Ron Hubbard som viste vei inn i denne nye tidsalderen, men det er kun 

hardt arbeid og videre ekspansjon som kan sikre verdens frelse. Scientologiens cleare verden 

er ikke lenger befolket av vanlige mennesker, homo sapiens. Fremtiden tilhører den cleare, 

homo novis (det nye mennesket).
263

 Hubbard har også grunnlagt et nytt hellig sentrum for den 

nye tidsalder. Scientologikirken refererer til Clearwater Florida som bevegelsens ”Mekka”. 

Byen Clearwater er ikke et hellig sted i tradisjonell forstand, det geografiske området har 

ingen religiøs betydning. Det spesielle er at her ble Flag Land Base, bevegelsens ”åndelige 

hovedkvarter”, grunnlagt i 1975.
264

 Sammen med cruiseskipet Freewinds
265

 fungerer 

Clearwater som et pilegrimsted. Her valfarter scientologer fra hele verden for å motta 

behandling eller la seg utdanne som auditør. Clearwater har den største tettheten av 

scientologer i verden.
266

 På samme måte som Hubbard, er også Clearwater et eksempel til 

etterfølgelse. Byen er prototypen på et scientologisamfunn. 
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Ukjent forfatter, Freedom Magazine, Special issue (August 2009), 15. 
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9.3 Diskusjon 

Hensikten med læren om dynamikkene er at man alltid skal handle på en måte som sikrer 

andres ”overlevelse”. Ved å stige over broen skal man gradvis lære å påvirke flest mulig 

dynamikker på en positiv måte. Nøyaktig hva begrepet ”overlevelse” innebærer er imidlertid 

uklart. Det er ikke en bokstavelig overlevelse, da ville en logisk konsekvens vært at 

scientologien blant annet oppfordret til vegetarisk kosthold for å sikre overlevelse på 

dyredynamikken. Jeg mener dynamikkene bør forstås som først og fremst etiske retningslinjer 

man skal lære seg å leve i overensstemmelse med. En måte å utvikle sin medmenneskelighet. 

L. Ron Hubbard ser for seg to mulige fremtidsscenarioer for jorden: enten blir det 

atomkrig, og menneskeheten blir utslettet, eller så seirer scientologien. For å sikre 

scientologiens seier har man et utopisk mål om å ”cleare verden”. For å oppnå dette målet 

kreves mye hardt arbeid og ikke minst en enorm ekspansjon. Ekspansjonen skal sikre både 

menneskehetens overlevelse, men også både den individuelle frelsen, i form av frigjøringen 

av de øverste OT-nivåene. 

Kan vi så si at overlevelse på alle dynamikkene og forestillingen om en ny clear 

verden innebærer en kollektiv frelse? Å lære seg å handle i henhold til dynamikkene skal 

komme andre til gode. Det er en utbredt oppfatning at nærværet av scientologer påvirker 

omgivelsene: ”To the degree Scientology progresses in an area, the enviroment becomes 

calmer and calmer.”
267

 Noen av mine informanter i Clearwater mente at scientologenes 

tilstedeværelse i Clearwater gjorde stedet trygt, ved blant annet å føre til mindre kriminalitet. 

Samtidig er det en tydelig forskjell mellom å sikre andres ”overlevelse”, og å påvirke 

omgivelsene på en positiv måte, og det å bli frelst. Scientologiens frelse er en gradvis 

frigjøring fra de negative konsekvensene av MEST. Det er kun ved å benytte seg av 

prosessing, eller andre behandlinger, at man blir frelst, og derfor kan ikke dynamikkene sies å 

innebære noen form for kollektiv frelse. Dynamikkene er en viktig del av scientologiens lære, 

men som Wilson poengterer blir ingen scientolog på grunn av dynamikkene, appellen ligger i 

den personlige terapien.
268

 Å sikre andre menneskers overlevelse gjør det mulig for dem å 

selv oppnå frelse hvis de ønsker det, men det hjelper dem ikke over broen. Dynamikkene kan 

heller tenkes å rettferdiggjøre den individuelle frelsen. Det er betryggende å vite at ens 

individuelle forbedringer også kommer andre til gode.  

                                                 
267

 Ukjent forfatter sitert i Cowan, “Researching Scientology” i Scientology, 55. 
268

 Wilson, “Scientology: A Secularized Religion” i The Social Dimensions of Sectarianism, 272-273. 
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En clear verden også er en frelst verden, men på måte som med dynamikkene, 

innebærer ikke ønsket om en frelst verden en kollektiv frelse. Frelsen er når alt kommer til alt 

fullstendig individuell. Man må selv ta initiativ til sin egen frelse, og la seg behandle, for å 

frigjøre seg fra MEST og komme ut av sin ”elendige tilstand”. Det er kun ens egen innsats 

som kan føre til frelse. 
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10 Men er det religion? 

 

Jeg har presentert soteriologien, men det gjenstår å gjøre rede for hvorfor jeg mener 

scientologien bør defineres som en religion. Først vil jeg ta for meg noen av de 

kontroversielle sidene ved scientologien. Deretter vil jeg presentere de vanligste argumentene 

mot å definere bevegelsen som en religion. Til slutt vil jeg med utgangspunkt i min egen 

religionsdefinisjon komme med mine argumenter for at det er en religion. 

10.1  Scientologene: gruppen man elsker å hate? 

Siden L. Ron Hubbard grunnla scientologien i 1952, har det utvilsomt vært perioder hvor 

andre religiøse grupper har vakt sterkere reaksjoner, men ifølge Lewis har ingen vært utsatt 

for en like vedvarende kritikk.
269

 Det er ikke bare media som er negative. Asbjørn Dyrendal 

mener offentligheten: ”har definert Scientology som et farlig avvik og scientologene som 

grådige svindlere, ja, til og med en samfunnsfare.”
270

 Geir Winje sier scientologien har rollen 

som ”gruppen man elsker å hate”.
271

 En undersøkelse av amerikaneres syn på ulike religioner 

fra 2006 bekrefter upopulariteten.
272

 Blant de syv utvalgte trosretningene kom scientologien 

suverent dårligst ut. Hele 52 % var negativt innstilt til bevegelsen, mens bare 8 % var 

positive. 

Hvorfor er scientologien så dårlig likt? Det finnes ikke noe enkelt svar, men jeg 

konstaterer, etter å ha lest mye polemisk litteratur, at stort sett alt som har med scientologi å 

gjøre blir mistenkeliggjort: Sea Org-medlemmene blir fremstilt nærmest som slaver, kirkens 

Celebrity Centres
273

 som virkemidler i en kynisk jakt på kjendismedlemmer, 

rehabiliteringsprogrammene Crimonon og Narconon blir anklaget for å være skalkeskjul for å 

rekruttere mennesker i en vanskelig situasjon, og de mangfoldige veldedighetsprogrammene 
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 Geir Winje sitert i Lars Akerhaug, Norske religionsforskere er delte i synet på scientologene og deres 

kontroversielle tester. Verdens Gang, 01.05.09, http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?atid=552875 

(lesedato: 14.03.11). 
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Perceptions of Islam. CBS News, 12.04.06, 
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hevdes å ikke være annet enn forsøk på å sette Scientologikirken i et bedre lys. Jeg har nevnt 

andre kontroverser tidligere i oppgaven, men jeg vil nå ta for meg de som oftest blir brukt 

som argumenter for at scientologien ikke er en religion. 

10.2  For mye økonomi, for lite religion 

At nye religiøse grupper er kontroversielle, er på ingen måte unikt for scientologien, det synes 

heller å være regelen fremfor unntaket. Mens de etablerte verdensreligionenes tilstedeværelse 

legitimeres med deres alder og historie, er de ”unge” bevegelsene i en langt mer utsatt 

posisjon. De må aktivt forsvare sin rett til å eksistere og blir ofte møtt med anklager om å 

være skapt utelukkende for å lure penger fra godtroende og søkende mennesker.
274

 I den 

offentlige debatten om scientologi er det nettopp de økonomiske aspektene som kritiseres 

mest. Mange kritikere hevder at L. Ron Hubbard grunnla bevegelsen utelukkende for å berike 

seg selv, og tillegger ham ulike varianter av utsagnet ”den enkleste måten å bli rik er å starte 

sin egen religion”.
275

 For mange er det faktum at scientologi koster penger et bevis for at det 

er en svindel og ikke en religion. Journalisten John Einar Sandvand er et eksempel på en slik 

tankegang. I hans bok Religion til salgs: Søkelys på Scientologikirken, innrømmer han at det 

finnes argumenter for å kalle scientologien en religion, men begrunner sin egen motvilje på 

denne måten:  

For denne forfatter er det tilstrekkelig å konstatere at Scientologikirken er organisert 

og drives utfra [sic] kommersielle hensyn. Organisasjonskulturen fremelsker en kald 

og forretningsmessig jakt på stadig større inntekter, penger bevegelsen ikke er villig til 

å redegjøre for omverdenen.276 

Sandvand ser altså økonomiens rolle som så fremtredende at han avskriver hele bevegelsen 

som en religion. Han er ikke den eneste som mener organisasjonen først og fremst bør 

kategoriseres som et økonomisk foretak. I artikkelen Scientology – Is This a Religion?, gjør 

professor i sosiologi Stephen A. Kent rede for sitt synspunkt: ”Rather than struggling over 

whether or not to label Scientology as a religion, I find it far more helpful to label it as a 

multifaceted transnational corporation, only one element of which is religious.”
277

 Hva det 
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ene religiøse elementet er, gjør han ikke rede for, men han tar for seg de sekulære aspektene 

som gjør scientologien ”multifaceted”: “… political aspirations, business ventures, cultural 

productions, pseudo-medical practices, pseudo-psychiatric claims, and [in the case of Sea 

Org] an alternative family structure.”
278

 Han hevder videre å kunne bevise at Hubbard 

etablerte scientologien som en religion ”kun for å tjene penger og unngå skatt”, og det er 

nærliggende å anta at han også regner det som argumenter mot å definere bevegelsen som en 

religion. Kent sier videre at det religiøse elementet kommer i skyggen av scientologiens 

”sekulære dimensjon” og organisasjonens ”sannsynlige brudd på menneskerettighetene”.
279

 

Han er heller ikke nådig mot akademikere som definerer scientologi som religion. Han 

kritiserer tidligere nevnte Lewis og Melton og kaller dem ”cult apologists”.
280

 Kents 

vurdering av scientologien er i høyeste grad en moralsk dom, men han trekker også frem et 

argument som har blitt brukt av andre forskere: Det er for mange sekulære trekk ved 

scientologien til å kalle det en religion. Samfunnsforsker Gerald Willms deler denne 

oppfatningen. Han anser scientologien først og fremst som en vitenskapelig metode, og viser 

til kirkens påstand om at den religiøse læren kan forklares vitenskapelig.
281

 Willms hevder det 

eneste metafysiske elementet er thetanen, og siden thetanen er tvunget til å forholde seg til en 

materialistisk virkelighet, har scientologien ingen reell metafysikk.
282

 

At scientologien er mer sekulær enn religiøs synes også å ha vært tanken da 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gav avslag på Scientologikirkens søknad om registrering 

som trossamfunn i 2001. Avslaget ble begrunnet på følgende måte: 

… Scientologikirken [synes] å bygge på en religiøs filosofi uten tilknytning til en 

konkret gudelære ”religion”283 i vanlig forstand. Det kan synes nærliggende å betrakte 
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Scientologikirken som et livssynssamfunn basert på en anvendt metodisk filosofi 

(Dianetikk) mer enn en selvstendig religiøs tro.284  

Mens scientologien har status som religion i en rekke land,
285

 er dette altså ikke tilfellet i 

Norge. Hovedgrunnen til avslaget er det tidligere nevnte argumentet om at scientologien ikke 

er religiøs nok, siden den bygger på en sekulær lære (dianetikk). En medvirkende årsak til 

avgjørelsen var at flere medlemmer var registrert i andre trossamfunn, noe som ikke er tillatt 

etter norsk lov. Scientologikirken klaget vedtaket, og saken ble overført til Kirke- og 

kulturdepartementet. I april 2011 var jeg i kontakt med saksbehandler, men det hadde ikke 

vært noen utvikling i saken da han fortsatt avventet dokumentasjon fra Scientologikirken i 

Oslo.
286

 

10.3  Religion eller svindel: et relevant spørsmål? 

At det er kostbart ”å gå over” Broen til total frihet er ikke bare gjenstand for kritikk, men 

regnes også av enkelte som et argument for at scientologien ikke er religion. Spørsmålet er 

om det er så unikt å ta seg betalt for religiøse tjenester, og om det har noe å si i forhold til en 

bevegelses status som religion. Det er engang slik at all organisert religion er avhengig av et 

visst inntektsgrunnlag. I motsetning til de veletablerte trossamfunnene er de nye og mindre 

gruppene del av et fritt marked og har helt andre vilkår. Også Den norske kirke er avhengig av 

inntekter, forskjellen er at midlene kommer fra staten og derfor er mindre synlige. Rothstein 

hevder at forargelsen over ”merkantiliseringen av religion” er mindre i USA enn i Europa 

fordi man der har en lang tradisjon for å bidra økonomisk til sin kirke, synagoge eller 

tempel.
287

 Donasjoner er mindre vanlig i Scientologikirken (selv om det også forekommer). 

Inntektene kommer primært fra salg av litteratur, kurs og prosessing. Det bør imidlertid 

nevnes at flere avhoppere har gått til sak for å få tilbakebetalt penger de har brukt på 

scientologi, og flere har vunnet frem med sin sak.
288

 Likevel, når det gjelder scientologiens 
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status som religion er det ikke, og har heller aldri vært, et krav at religiøse tjenester skal være 

kostnadsfrie.
289

 Et økonomisk aspekt er til stede i alle former for organisert religiøsitet og 

diskvalifiserer ingen fra å være en religion. 

Professor i religionsstudier Irving Hexham, presiserer at å definere noe som religion 

innebærer heller ikke en moralsk vurdering.
290

 Ikke alle deler denne oppfatningen. At Kent 

kaller Lewis og Melton for ”kult-apologister” fordi de anerkjenner scientologien som en 

religion, indikerer at for ham er en slik definisjon en form for legitimering, en anerkjennelse 

av scientologiorganisasjonen og dens metoder. Dette medfører ikke riktighet. Å definere noe 

som religion innebærer ingen vurdering av rett eller galt, sant eller falskt.
 
Det er ingen tvil om 

at Scientologikirken er ansvarlig for handlinger de fleste vil kalle umoralske. På begynnelsen 

av 80-taller ble elleve medlemmer, ett av dem L. Ron Hubbards kone, dømt til lange 

fengselsstraffer for å ha infiltrert flere amerikanske offentlige etater, blant annet den 

amerikanske skatteetaten Internal Revenue Service (IRS).
291

 Scientologene ble tatt for 

spionasje, tyveri av dokumenter og avlytting. Scientologikirken har også i løpet av hele sin 

eksistens drevet en aggressiv kamp mot sin uttalte hovedfiende psykiatrien, som omtales på 

følgende måte: 

Som et stebarn av Hitler og nazistene, utformet psykiatri og psykologi det filosofiske 

grunnlaget for massemordene som ble utført under første og andre verdenskrig. 

Psykiatere bruker elektrosjokk, hjerneødeleggende psykokirurgi og stoffer som skader 

sinnet for å ødelegge et menneske og gjøre det stille og «føyelig».292 

Til tross for det kritikkverdige ved slike handlinger og uttalelser så angår det ikke bevegelsens 

religiøse status. For å sette det helt på spissen vil selv ikke en beviselig svindel diskvalifisere 

scientologien som en religion.
293

 Wilson sier det på denne måten: ”… even if it could be 

conclusively shown that Scientology took the title of ”church” specifically to secure at law as 

a religion, that would say nothing about the status of the belief system.”
294

 Å spørre om 

scientologi er svindel eller religion er et ugunstig utgangspunkt siden det ene ikke utelukker 

det andre. 
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Når det gjelder argumentene for at det er de sekulære aspektene som dominerer, tror 

jeg en avgjørende faktor er hvordan man velger å tolke måten scientologien presenteres. 

Ifølge Andreas Grünschloss er det scientologiens ”mange ansikter” som gjør den 

tilpasningsdyktig i den postmoderne verden.
295

 Kirken ønsker en bred appell og for å oppnå 

dette fremstilles scientologien på ulike måter: som en vitenskapelig metode, en sekulær terapi 

eller en religion. Dianetikken er på mange måter scientologiens ”ansikt utad”. Selv om kirken 

velger å fremstille dianetkker som en sekulær terapi, er den, som jeg gjorde rede for i kapittel 

6, en religiøs lære. At Scientologikirken fremdeles den på en annen måte endrer ikke dette 

faktum, men viser hvordan bevegelsen aktivt benytter sine ”mange ansikter”. På samme måte 

som dianetikken ikke er sekulær, er heller ikke scientologien en vitenskap. At Hubbard 

hevder at hele hans lære kan bevises vitenskapelig betyr ikke at scientologien faktisk er en 

vitenskap. ”Kvasivitenskapeligheten” er (som vist i kapittel 4) først og fremst et retorisk 

virkemiddel, men også en del av scientologiens vektlegging på å vite fremfor å tro.
296

 

Scientologien presenter seg også som en filosofi (filosofien er navnet på Hubbards lære). På 

samme måte som enkelte, for eksempel Willms, tar fokuset på vitenskap bokstavelig, kan det 

se ut som det samme har vært tilfellet med filosofien i forbindelse med søknaden til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Avslaget synes å ha lagt mye vekt på begrepet ”religiøs 

filosofi” og har lagt det til grunn for å tolke scientologien som ”… et livssynssamfunn basert 

på en anvendt metodisk filosofi (Dianetikk) mer enn en selvstendig religiøs tro.”
297

  

Det finnes, som jeg har vist i de foregående kapitlene, en frelseslære som retter seg 

mot et metafysisk element (en aktør med overnaturlige evner) på alle nivåer. Den religiøse 

forestillingen om thetanen som lider under det materielle universets innflytelse, er grunnlaget 

for nesten samtlige deler av Hubbards lære, også de som fremstår som sekulære. For å avgjøre 

om scientologien er en religion, bør man ikke basere seg på en kvantitativ vurdering hvor man 

setter de tilsynelatende sekulære elementer opp mot de religiøse for å se hvilke det er flest av. 

Scientologikirken ønsker å bli akseptert som en religion. At kirken har en selvforståelse av 

også å være en vitenskap og til tider presenteres sin lære som en sekulær terapi eller filosofi, 

endrer ikke at det faktum at grunnlaget for hele læren er religiøst. 
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10.4 Scientologien: en fullverdig religion 

Som nevnt i kapittel 2 har de fleste eksisterende undersøkelsene av scientologien et enten-

eller utgangspunkt.
298

 For eksempel: Er det en kult/sekt eller en religion? Religionssosiolog 

David V. Barrett mener dette verken er et fornuftig spørsmål eller et nyttig utgangspunkt.
299

 

Grunnen er ganske enkelt at det ene ikke utelukker det andre, en kult/sekt kan som regel også 

defineres som en religion. Det har blitt sagt at: ”A cult is a religion that I don‟t like.”
300

 Dette 

er naturligvis ingen definisjon, men det er liten tvil om at kult og sekt er negativt ladde 

karakteristikker som ingen religiøse grupper ønsker å bli tildelt. Forsøk på kun å definere 

scientologien som en kult eller sekt kan tolkes som en enkel måte å slippe å forholde seg til 

hvorvidt det også er en religion. Som tidligere bemerket, blir scientologien ofte definert som 

en kult eller terapi uten at man engang har benyttet en tydelig definisjon av religion.
301

 Det 

kan synes om man, i likhet med Kent, ser en religionsdefinisjon som en legitimering av 

Scientologikirken og dens fremgangsmåter. Min hensikt er kun å gjøre rede for hvorfor jeg 

mener scientologien kan og bør defineres som en religion. 

Min religionsdefinisjon er: ”En systematisert lære, med tilhørende rituell praksis, som 

impliserer aktører med overnaturlige evner.” Det jeg har sett etter er altså: systematisert lære, 

rituell praksis og aktører med overnaturlige evner. Christensen er kritisk til forståelsen av 

scientologien som en systematisert lære. Ifølge Christensen består dianetikken og 

scientologien av én grunnleggende idé som Hubbard stadig reformulerer: ”Man is miserable 

and something can be done about it.”
302

 Hun mener Hubbards lære består kun av en rekke ad 

hoc utsagn hvor denne grunnleggende ideen blir satt i ulike kontekster, og at det derfor er 

både umulig og meningsløst å forsøke å ordne Hubbards utsagn i en ordnet helhet. 

Christensens tidligere nevnte doktoravhandling er en gjennomgang av alt det grunnleggende 

scientologimaterialet (som ble publisert frem til 1986) og illustrerer nettopp denne 

tilsynelatende mangelen på system. Hun poengterer at Hubbards tekster er fulle av 

selvmotsigelser, og at hans uttalelser noen ganger kan settes i sammenheng med hverandre, 

men som regel ikke. Christensen har et poeng, men jeg er likevel uenig i hennes påstand om 

at scientologien ikke er systematisert. Grundige studier av religiøse tekster vil i de fleste 

tilfeller avsløre selvmotsigelser og andre former for inkonsekvens, og scientologien er intet 
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unntak. Hubbards religiøse lære ble utviklet over en periode på nærmere 40 år, og i løpet av 

denne tiden ble en rekke ideer tillagt ny mening, vurdert som overflødige, redefinert, eller 

plutselig gjeninnført.
303

 Til tross for at deler av læren er overflødig eller utdatert, blir 

ingenting redigert fordi Hubbards skrifter regnes som perfekte. I henhold til personlig 

integritet er det også uproblematisk at det finnes ideer som ikke er i overensstemmelse med 

resten av læren, man velger selv hva man anser som sant og vil vektlegge. Selv om tekstene 

ikke utgjør et ordnet og helhetlig system, så er læren tilknyttet Broen til total frihet i høyeste 

grad systematisert. Det finnes kun én vei over prosessingsdelen av broen. Auditeringen, den 

rituelle praksisen, er standardisert på hvert eneste nivå. Garantien for frelsen er standard tech, 

at hver eneste rituelle handling gjøres i nøye overensstemmelse med Hubbards instrukser. 

For å bli frelst må man: Forstå seg selv som en ”aktør med overnaturlige evner”, en 

thetan; gjennomføre en ”rituell praksis”, auditering; og følge ”den systematiserte læren”, 

Broen til total frihet. Som jeg har vist gjennom analyse av soteriologien er alle tre elementene 

fra min religionsdefinisjon tydelig til stede i scientologien. Siden scientologien av denne 

grunn kan defineres som en religion, mener jeg at den også bør defineres som en religion. Til 

tross for eventuelle moralske motforestillinger og resultater fra tidligere undersøkelser, er 

ifølge Bromley og Cowan dagens situasjon at: ”… most scholars have concluded that 

Scientology falls within the category of religion for the purposes of academic study, and a 

number have defended the Church in judicial and political proceedings on this basis.”
304

 Det 

er godt mulig at det finnes gode argumenter for at det er mer presists å kategorisere 

scientologien som en kult, sekt, nyreligiøs bevegelse eller human potential movement. Mitt 

poeng er at det ene ikke utelukker det andre, og i første rekke er scientologien som Wilson 

sier: “… a bona fide religion and should be considered as such.”
305
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11 Avslutning 

I denne avslutningen vil jeg først oppsummere frelseslæren slik den presenteres av 

Scientologikirken. Deretter kommer en konklusjon basert på resultatene fra den soteriologiske 

analyse. Frelseslæren settes så i en religionshistorisk kontekst, og jeg gjør kort gjør rede for 

hvorfor jeg har konkludert med at scientologien er en religion. Helt til slutt kommer noen 

personlig betraktninger om Broen til total frihet. 

11.1 Oppsummering 

Ifølge scientologiens frelseslære blir vi født inn en tilstand preget av smerte og problemer. 

Grunnen til dette negative utgangspunktet er at mennesket er en udødelig ånd, en thetan, som 

har mistet sin frihet. I sin opprinnelige tilstand, native state, var thetanen fri. Den hadde 

ubegrensede evner og var i fullstendig kontroll over det fysiske universet, MEST. Tilstanden 

opphørte da thetanen feilaktig trodde den var en del av MEST. Fallet fra native state førte til 

skapelsen av vår felles virkelighet, men også at thetanen ble fanget i en fysisk kropp, og 

underlagt en uendelig syklus av død og gjenfødsel. I denne tilstanden blir thetanen utsatt for 

både fysisk, psykisk og åndelig smerte. Alle smertefulle inntrykk blir lagret som ubevisste 

minner, kalt engrammer, i et underbevisst sinn, det reaktive sinnet. Engrammene har blitt 

lagret over en periode av trillioner av år og er opphavet til alle feilaktige tanker og handlinger, 

samt de fleste fysiske plager. 

Kun scientologien kan hjelpe mennesket med å forbedre sitt negative utgangspunkt. 

En teknikk kalt auditering skal gjøre det mulig å finne, og gjenoppleve, traumatiske hendelser 

fra dette og tidligere liv, som har dannet engrammer. Målet med behandlingen er å forstå 

engrammenes innflytelse. Kun på denne måten kan man frigjøre seg fra deres negative effekt. 

Denne behandlingen er byråkratisert av Scientologikirken, og systematisert i et kart kalt 

Broen til total frihet. Kirken administrerer behandlingen, mens broen er en hierarkisk oversikt 

over alle stadier av scientologiens frelse. Ved å la seg auditere skal man steg for steg gå over 

Broen til total frihet. På hvert nivå skal man frigjøres fra smerte og problemer, samtidig som 

man utvikler sitt åndelige potensial i form av nye evner. Dette er den eneste veien til frelse. 

Som scientolog skal man ikke tro, men vite. Når man går over broen og opplever forbedringer 

erfarer man at scientologiens lære en sann. Ved å gradvis få en bedre forståelse av seg selv og 
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scientologiens religiøse ontologi, skal man bli i bedre stand til å mestre livet. Eller som 

scientologien kaller det, ”livets spill”.  

Scientologien fremstiller opphavsmannen, L. Ron Hubbard, som et forbilde for alle 

mennesker. Han sies å ha vært en uselvisk person som dedikerte livet sitt til å finne en løsning 

på menneskehetens lidelse. Løsningen kom i form av scientologiens frelseslære. Hubbard 

største prestasjon var å institusjonalisere denne læren ved å grunnlegge Scientologikirken. Alt 

man trenger å gjøre for å oppnå frelse, er å la seg behandle av Scientologikirken i henhold til 

Hubbards nøyaktige instrukser. På denne måten har Hubbard, ved etableringen av 

scientologien, gitt alle mennesker en mulighet for frigjøring fra sitt negative utgangspunkt. 

Det første viktige målet for frelsen, som regnes som en milepæl på Broen til total 

frihet, er en tilstand kalt clear. Som clear er man fri fra det reaktive sinnet og engrammenes 

negative innflytelse. Man er selvdeterminert, i fullstendig kontroll over seg selv og sitt sinn. 

Neste mål er å bli pandeterminert, fri fra begrensningene man er påtvunget av det fysiske 

universet. For å oppnå en slik tilstand må man bli en såkalt opererende thetan, en OT. En OT 

skal kunne handle uten å være avhengig av en fysisk kropp. Målet for scientologiens frelse, 

total frihet, er å kunne kontrollere liv, tanke, materie, energi, rom og tid (MEST), og å bli 

frigjort fra syklusen av død og gjenfødsel. 

Scientologiens frelse er først og fremst individuell, men et viktig aspekt ved å stige 

over broen er å også bli bevisst sin innflytelse på omgivelsene. Læren om dynamikkene skal 

føre til at man har en positiv effekt på alle sine omgivelser, og alt liv. Scientologikirken har 

startet en ny æra for mennesket. Bevegelsens utopiske mål er å frelse verden: ”Help Ron to 

clear the planet!”. Ifølge Hubbards lære er scientologiens ekspansjon og verdens frelse en 

nødvendighet for å sikre menneskehetens overlevelse.   

11.2 Konklusjon 

Hva skal man frelses fra? Scientologien skal frelse mennesket fra lidelse, i form av 

innflytelsen til det fysiske universet, MEST. Ut fra dette utgangspunktet virker der sannsynlig 

at scientologien er anti-materialistisk og verdensavvisende. Slik er det imidlertid ikke. 

Thetanens fall fra native state var ikke utelukkende negativt. Tross alt var det denne hendelsen 

som skapte mennesket og det fysiske universet. Thetanen lider riktignok i en fysisk kropp og 

den ”falske virkeligheten”, men det er denne ufullkomne tilstanden som gjør livet interessant. 

For at livet skal være verdt å leve må man delta, man må spille ”livets spill”. Det var 
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thetanens fall som la grunnlaget for dette spillet. Ved hjelp av scientologien skal man frigjøres 

fra det fysiske universets innflytelse og oppnå kontroll. Hva så med mine informanters 

utgangspunkt, hva har de blitt frelst fra? Til tross for et par unntak har ikke deres liv vært 

preget av alvorlig lidelse. De flest har hatt det stort sett bra, men samtidig har flere bemerket 

at de har vært ”søkende”. Eksistensielle spørsmål har plaget dem, spørsmål de ikke har fått 

tilfredsstillende svar på, verken fra vitenskapen eller andre religioner. Noen har også hatt 

sosiale problemer. I et deprivasjonsteoretisk perspektiv kan informantene sies å ha hatt 

enkelte mangler. Det finnes tilfeller av både psykisk og sosial deprivasjon, men det er såkalt 

eksistensiell deprivasjon som dominerer. Informantenes religiøse engasjement har i svært få 

tilfeller vært en ”flukt” fra et dårlig utgangspunkt preget av alvorlig lidelse. For de fleste var 

scientologien vært noe de kom over ved en tilfeldighet, men som gav tilfredsstillende svar på 

deres søken etter mening. Deres eksistensielle eller sosiale deprivasjon kan tenkes å ha ført til 

en åpenhet ovenfor scientologiens religiøse lære. For å konkludere kan vi si at informantene 

har blitt frelst fra lidelse, ikke i form av en elendig tilstand preget av smerte og alvorlige 

problemer, men fra mindre vanskeligheter og hovedsakelig eksistensielle spørsmål. De har 

først og fremst blitt frelst fra en manglende opplevelse av mening. 

Hvordan blir man frelst? Scientologikirken lover en rekke forbedringer hvis man lar 

seg behandle av dens ulike praksiser, hovedsaklig auditering. Ved å stige over Broen til total 

frihet skal man frigjøres fra lidelse (healing), samt gjenvinne thetanens egenskaper 

(selvutvikling). Prosessen skal føre til ”høyere eksistenstilstander”, en forbedring ev ens egen 

tilstand her og nå. Samtlige informanter forteller at ”scientologien virker”, og at praksisen har 

gitt dem positive resultater. Opplevelsen av at det virker gir scientologien mening. 

Informantene trenger ikke tro på Hubbards lære, de har selv opplevd at den fungerer, derfor 

vet de at den er sann. De konkrete erfaringene varierer: Noen har midlertidig forlatt sin kropp, 

flere har gjenopplevd smertefulle minner fra tidligere liv, mens enkelte ”bare” har utviklet 

sine sosiale ferdigheter. Noen forteller at de ikke har opplevd drastiske endringer eller 

forbedringer, men stort sett ”er den samme som før”. Uansett erfaring har alle informantene 

på en eller annen måte hatt en positiv opplevelse av at scientologien virker. Dette har igjen 

ført til et videre engasjement og en sterk tillit til L. Ron Hubbard og hans lære. Informantenes 

fokus på progresjon over Broen til total frihet, det soteriologiske hierarkiet, varierer. Gruppen 

jeg har kalt tilhørerscientologer har svakest tiknytning til kirken. De benytter seg i liten grad 

av behandlingstilbudet og befinner seg derfor nederst i hierarkiet. To annengenerasjons 

scientologer i denne gruppen forteller at de stort sett er fornøyd med sin tilstand, og derfor 
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prioriterer sekulære sysler fremfor scientologi. Klientscientologene er gruppen som har brukt 

mest penger på scientologi, og er øverst i det soteriologiske hierarkiet. Til tross for deres 

plassering på broen har disse informantene en svak tilknytning til kirken, og er i liten grad 

opptatt av det religiøse fellesskapet. Informantene som jobber for Scientologikirken, 

fulltidsscientologene, har ikke kommet langt i det soteriologiske hierarkiet. De er omtrent på 

samme nivå som tilhørerscientologene. At kirkens ansatte er lavt på broen har også blitt 

påpekt av andre forskere. Mikael Rothstein mener årsaken er at de som jobber for kirken er 

mer opptatt av det religiøse fellesskapet enn selvutvikling. Mine funn støtter delvis denne 

oppfatningen, men det er også andre mulige forklaringer. Informantene med sterkest 

engasjement i kirken, to Sea Org-medlemmer, virker begge utilfredse med sin posisjon i det 

soteriologiske hierarkiet. Jeg kan ikke komme med noen fullgod forklaring på deres lave 

plassering på broen, men det er flere ting som tyder på at et engasjement i Scientologikirken 

rett og slett ikke gir gode muligheter til å gå over Broen til total frihet. Er man derimot kun i 

et klientforhold til kirken, og er villig til å bruke penger på behandling, har man langt bedre 

muligheter til progresjon. For informantene er uansett er ikke plasseringen i det soteriologisk 

hierarkiet det viktigste aspektet ved frelsen. Scientologiens frelse handler først og fremst om 

en opplevelse av at scientologien fungerer, og derfor kan bedre ens tilstand. Det er denne 

erfaringen som danner grunnlaget for å definerer seg selv som scientolog. Å ha muligheten til 

å bli frigjort fra lidelse, om det så bare er mindre problemer, er det som gir mening for 

informantene. Om man ikke har kommet lenger enn til introduksjonstjenestene, som ikke 

regnes som en del av selve broen, eller om man har kommet til OTVIII, som er det høyeste 

tilgjengelige nivået, er ikke det viktigste. Så lenge man har opplevd at scientologien fungerer 

er man frelst. 

Finnes det en frelser? L. Ron Hubbard er personifiseringen av scientologien. Han 

fremstilles som perfekt, og derfor regnes også hans skrifter for å være perfekte. Informantene 

oppfatter riktignok ikke Hubbard som perfekt, men samtlige har tillit til ham og flere utrykker 

en sterk beundring. At han i utgangspunktet var ”bare et menneske” gjør det mulig å 

identifisere seg med ham. Samtidig klarte han å bli langt mer enn ”bare et menneske”, han ble 

en opererende thetan. Flere informanter er imponert over hvordan Hubbard utmerket seg på 

en rekke områder og levde et spennende liv. I henhold til Max Webers definisjon er Hubbard 

en frelser fordi han fungerer som et forbilde. Det er ikke meningen at man skal følge hans liv 

til punkt og prikke, men hans instruksjoner for hvordan man oppnår frelse. 
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 Hva frelses man til? Native state var en tilsynelatende perfekt tilstand hvor thetanen 

var fullstendig fri og hadde ubegrensede evner. Det kan virke sannsynlig at dette også er 

målet for frelsen, den ”totale friheten” broen skal føre til. Andre forskerne oppfatter native 

state som en ønskelig tilstand og et mål for frelsen, selv om de har ulike oppfatninger av hva 

tilstanden innebærer. Bryan R. Wilson mener frelsens mål er en fullstendig reversering av 

fallet fra native state. Når denne prosessen er fullført vil man igjen befinne seg i en 

”gudeliknende tilstand”, hvor man er permanent frigjort fra det materielle universet og 

syklusen av død og gjenfødsel. Dorthe Reflsund Christensen mener native state kun innebærer 

at man er en opererende thetan som fungerer optimalt i hverdagen. Som OT har man 

muligheten til å midlertidig forlate kroppen, å eksteriorisere, men det er ikke ønskelig å 

forlate det fysiske universet for godt. Ingen av mine informanter ønsker imidlertid å oppnå 

native state. De oppfatter native state som en kjedelig, men perfekt tilstand, hvor man ikke 

lenger deltar i ”livets spill”. I en slik tilstand er ikke livet lenger en utfordring, og derfor har 

heller ingen mening. Native state var en gang thetanens idealtilstand, men som menneske i et 

fysisk univers har ”spillet” nye regler og det er derfor ikke lenger et mål. Broen skal som 

navnet sier føre til ”total frihet”, men hva dette innebærer, og om det i det hele tatt er 

ønskelig, har informantene delte meninger om. Noen sier de ikke vet hva total frihet er. 

Enkelte presiserer at hvis det innebærer en total frigjøring fra MEST, er det overhodet ikke 

ønskelig. Andre igjen tolker total frihet som å fungere optimalt her og nå, og at det derfor 

absolutt er et ønskelig mål. Uansett forståelse av total frihet er det ingen informanter som ser 

for seg et endelig mål for frelsen. Deres ønske er å ha muligheten til å stadig forbedre seg, det 

er veien som er interessant, ikke målet. Fremfor å bli frigjort fra syklusen av død og 

gjenfødsel håper mine informanter at det de har oppnådd i scientologien i dette livet, skal 

komme dem til gode i det neste. En bedre forståelse skal føre til mer kontroll over den neste 

inkarnasjonen. 

 Hvem omfatter frelsen? Selv om et viktig aspekt ved scientologiens soteriologiske 

hierarki er at man skal lære å påvirke sine omgivelser på en positiv måte, er frelsen, når alt 

kommer til alt, helt individuell. Verken dynamikkene eller det utopiske ønsket om en ”clear 

verden” fører til en kollektiv frelse. En kollektiv frelse er riktignok et ønskelig mål, men det 

er kun individuell behandling som fører til frelse, og denne må man aktivt gå inn for selv. 

 Hvordan fremstår scientologien i en religionshistorisk kontekst? Philip C. Lucas har 

fem karakteristikker han mener er felles for ytterpunktene i nyreligiøsiteten, henholdsvis New 

Age og pinsemenigheter/karismatiske grupper. Flere at disse karakteristikkene deles også med 
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scientologien: Sterke religiøse erfaringer som anses for å ha sin opprinnelse i en usynlig kraft 

(returnering på tidssporet, muliggjort ved at man er en udødelig thetan), Et sterkt fokus på 

personlig helbredelse og selvutvikling (frigjøring fra lidelse og utvikling av evner som et 

resultat av auditering), Forventninger om en kommende apokalypse eller ny tidsalder 

(scientologiens nye tidsalder har begynt, og bevegelsens suksess er nødvendig for å sikre 

menneskehetens overlevelse), Individets opplevelse av å bli del av et nytt hellig fellesskap 

(initiasjonsritualer og esoterisk språkbruk forsterker følelsen av et nytt religiøst fellesskap). 

Som analysen har vist er det riktignok mange som ikke er opptatt av det religiøse fellesskapet. 

Det er også én av Lucas karakteristikker som ikke er til stede: Scientologien har ikke en 

desentralisert eller anti-institusjonell struktur. Spesielt New Age har en flere likheter, men 

også grunnleggende forskjeller, med scientologien. Likhetene er: Et sterkt fokus på 

selvutvikling, i form av å bli kjent med, og utvikle, sitt åndelige potensial; Ønsket om å 

legitimere praksisene vitenskapelig; De ulike behandlingstilbudene fremstår som et ”marked” 

hvor velger ut fra sitt eget behov; Og forestillingen om en ny tidsalder. De grunnleggende 

forskjellene er først og fremst bevegelsens struktur, ortodoksi, hierarki og byråkrati. 

Hvorfor er scientologien en religion? Scientologien fremstår på flere måter. 

Underdisiplinen dianetikken presenteres som en egen sekulær terapi. Scientologien skal 

omfatte ”alle sider av livet”, og tar derfor for seg en rekke, i utgangspunktet, ikke-religiøse 

temaer. Scientologien hevder også å være en vitenskapelig lære. Dianetikken, og andre 

tilsynelatende sekulære elementer, gjør at scientologien ofte blir oppfattet som først og fremst 

en sekulær terapi. Det er imidlertid slik at både dianetikken og scientologien, kun retter seg 

mot menneskets udødelige ånd, thetanen. Hele den scientologiske læren er basert på en 

religiøs ontologi. Selv om deler av læren fremstår, og presenteres, som ikke-religiøs, er det en 

grov forenkling å si at hele scientologien er sekulær. Scientologikirken ønsker å bli akseptert 

som en religion, men presenterer seg også på andre måter. Scientologiens ”mange ansikter” er 

et bevisst forsøk på å øke sin appell, men endrer ikke bevegelsens grunnleggende religiøse 

natur. Scientologien har som den soteriologiske analysen har vist, en tydelig frelseslære. En 

frelseslære er forbeholdt en religion, det er derfor nærliggende å si at scientologien er en 

religion. Scientologien lar seg også definerer som en religion. Den har en ”systematisert 

lære”, Broen til total frihet; med en ”tilhørende rituell praksis”, auditering; og impliserer 

”aktører med overnaturlige evner”, thetanen. Siden scientologien kan defineres som en 

religion i henhold til en snever substansiell religionsdefinisjon bør den først og fremst 

defineres som nettopp, en religion. 
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11.3 Noen tanker om total frihet 

Det er lite som tyder på at Broen til total frihet skal føre til frihet slik begrepet vanligvis 

forstås. Jeg mener at å være fri ikke gir mening i scientologien. Det er riktignok ønskelig å bli 

fri fra det reaktive sinnet, men å bli fri fra syklusen av død og gjenfødsel, eller det fysiske 

universet, er ikke et mål. Det eneste som teller er å forstå. Kun gjennom forståelse kan man 

oppnå kontroll. Det overnaturlige, eller transcendente, er til en viss grad negativ. Alt skal 

kunne forstås og gis rasjonelle forklaringer i henhold til scientologien ontologi. Det er lite 

som tyder på at man skal ”kunne kontrollere materie, energi, rom og tid”, i hvert fall ikke på 

en måte som kan sanses av andre enn seg selv. Å være årsak over MEST kan vanskelig forstås 

som annet enn å være i stand til å fungere på en optimal måte. 

Et visst paradoks finnes også i scientologien. Man skal søke frihet, men er en OT som 

har kvittet seg med sitt reaktive sinn, og har lært å leve i overensstemmelse med 

dynamikkene, strengt tatt fri? Er ikke et slikt menneske fullstendig forutsigbart da det alltid 

vil tenke og handle utelukkende på en måte som tar hensyn til alt liv og alle omgivelser? En 

slik frihet innebærer at man er fullt ut beregnelig og har tilsynelatende ingen fri vilje. Man er 

riktignok fri fra sitt reaktive sinn, men til gjengjeld er man fullstendig styrt av sine omgivelser 

ved å alltid måtte handle riktig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“When we at last have our way, man‟s inhumanity to man will have ended. We have the 

answers. Authority belongs to those who can do the job. And scientology will inherit 

tomorrow as surely as the sun will rise.”
306
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 L. Ron Hubbard sitert i Cowan, “Researching Scientology”, i Scientology, 53. 
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Appendiks A: Scientologiordliste 

 

Abberasjon: Alle avvik fra rasjonell tanke og handling. Forårsakes av engrammer. 

Assist: Behandling for traumer, tap eller ubehag. Består vanglivis av håndspåleggelser som 

skal dempe effekten av nylig inntruffet fysisk eller psykisk smerte. 

Auditering: Scientologiens viktigste ritual. Har som hensikt å frigi individet fra psykisk, 

fysisk eller åndelig lidelse. 

Auditør: En scientolog som er trenet til å auditere.  

Objektive prosesser: Auditering som skal gjøre individet mer tilstede i nåtiden. 

Solo-auditering: Å auditere seg selv uten hjelp fra en auditør. 

Broen til total frihet: Scientologiens systematiserte vei til frelse. Det fulle navnet er Broen til 

total frihet: Scientologi klassifiserings-, graderings- og bevissthetskart over nivåer og 

sertifikater. Består hovedsakelig av en rekke hierarkiske nivåer i trening (utdanning) og 

prosessing (behandling), men også en rekke tjenester man kan ta uavhengig av hvilket nivå 

man er på (rundowns og introduksjonstjenester). Gjengitt i appendiks B. 

Clear: Frelsens første delmål. En clear er ikke effekt av sitt reaktive sinn fordi det er 

eliminert. En clear kjennetegnes av å være selvdeterminert. 

Dianetikk: L. Ron Hubbards lære om sinnet. En forgjenger til scientologien som har blitt 

stående som en underdisiplin. 

Driller: Scientologiøvelser. 

Dynamikkene: Dynamikkene er scientologiens inndeling av verden og alt levende i åtte 

grupperinger. Alle er like viktige, og de beste handlinger er alltid de som har en positiv effekt 

på flest mulig dynamikker.  

Effekt: Den som blir påvirket av en handling, i motsetning til den som aktivt handler (årsak). 

Eksteriorisering: Å bevisst, eller ubevisst, midlertidig forlate sin fysiske kropp. 

Elektropsykometer (E-meter): Elektrisk apparat som brukes som et rituelt hjelpemiddel i 

auditering. Illustrasjon i appendiks B. 

Engram: Et ubevisst minne som inneholder psykisk, fysisk eller åndelig smerte. 

Faktorene: Scientologiens lære om verdens skapelse. Forklarer hvordan livskraften (theta) 

lot seg lure til å tro at den var del av det fysiske universet (MEST). 

Filosofien: Scientologiens religiøse lære, eventuellt teologi. 
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Handlingssyklus: En handlingssyklus kan forstås både som et tidsforløp og et sett med lover 

en må forholde seg til. 

Den tilsynelatende handlingssyklusen: Denne syklusen tilhører MEST-universet. 

Den består av lover som må følges. Syklusen er: skapelse, overlevelse og ødeleggelse. 

Som en følge av denne syklusen blir man født, lever en periode og dør.  

Den virkelige handlingssyklusen: Denne handlingssyklusen tilhører Theta-universet. 

Den er preget av frihet og at alle handlinger er skapende. Syklusen er: skape, skape-

skape-skape, skape-mot-skape, ingen skapelse, intethet. I denne syklusen er ikke 

døden en nødvendighet, men kun en avgjørelse om å opphøre skapelse. 

Homo novis: En person som har nådd clear regnes i scientologien ikke for å være en vanlig 

menneske, homo sapiens, men homo novis, det nye mennesket. 

Hubbard, L. Ron: Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986) også kjent som Ron, LRH, L Ron 

eller kilden (the source). Dianetikken og scientologiens grunnlegger og opphavsmann. Trakk 

seg formelt som leder i 1966, men fortsatt å utvikle den religiøse læren frem til sin død i 1986. 

Kroppen: Menneskekroppen er kun thetanens midlertidige fysiske bolig. 

Mennesket: Mennesket består av tre deler: thetanen, kroppen og sinnet. 

MEST: Den fysiske grunnsubstans. Navnet er tatt fra universets fire bestanddeler: materie, 

energi, rom, tid (engelsk: matter, energy, space, time). 

Native State: Thetanens tilstand før fallet i faktorene. I denne urtilstanden hadde thetanen 

ubegrensede muligheter i et ubegrenset univers. 

Omarkivering: Når et engram blir omarkivert blir det smertefulle minnet fjernet fra det 

reaktive sinnet og lagret som et ordinært minne som ikke forårsaker lidelse. 

Opererende Thetan (OT): En thetan som kan handle uavhengig av den fysiske kroppen og 

MEST-universet. Målet med denne tilstanden er å bli pan-determinert, årsak over MEST (det 

fysiske universet). 

Overlevelse: Ifølge Hubbard er den primære drivkraften til alt liv overlevelse. Overlevelse 

symboliserer en bevegelse bort fra døden (MEST) og mot udødelighet (theta). Overlevelsen er 

delt inn i åtte grupper kalt dynamikker. 

Oxford Capacity Analysis (OCA): En personlighetstest utarbeidet av L. Ron Hubbard. 

Testen bruker på flere nivåer i scientologien: til å rekruttere ny emedlemmer, og for å måle 

individets åndelige tilstand etter prosessing. 

Pan-determinisme: Å være årsak over, ikke bare seg selv, men også MEST ( det fysiske 

universet). 

Persepsjoner: Thetanen opererer med 57 forskjellige sanser kalt persepsjoner. 
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Personlig integritet: En sentral retningslinje som sier at man aldri skal tro på noe før man 

selv har opplevd det som ekte eller sant. 

Preclear (PC): Et individ som befinner seg under clear-stadiet på Broen til total frihet. 

Prosessing: Prosessing er et annet navn for auditering, men også høyre del av Broen til total 

frihet. Denne delen består av en rekke hierarkiske nivåer, kalt grader, som er den viktigste 

delen av scientologiens vei til frelse. 

Psykosomatisk: Lidelse som har et mentalt opphav. Ifølge Scientologiens lære er 73 % av all 

organisk lidelse psykosomatisk og kan derfor ikke behandles med fysiske midler (medisin, 

kirurgi etc.). 

Realitet: Det som kun tilsynelatende er sant eller ekte. I motsetning til det virkelige, det som 

med visshet er sant. 

Release: En midlertidig eller permanent forbedring som følge av auditering. 

Restimulering: Aktivering av inntrykkene i et engram som fører til abberasjon, feilaktige 

tanker eller handlinger, eventuellt fysiske plager. Aktiveringen skjer som følge av at hendelser 

i nåtiden minner om smertefulle minner i et engram. 

Returnering: Teknikk som skal gjøre det mulig å gjenoppleve hendelser fra fortiden 

(tidssporet) på en svært livaktig måte. 

Rundowns: Tjenester som befinner seg på ulike nivåer av broen. De flest er valgfrie og kan 

tas når man ønsker, men noen er obligatoriske, for eksempel renselsesrundownet 

scientologiens viktigste innvielsesritual. 

Scientologi: Religiøs bevegelse etablert av L. Ron Hubbard i 1952. Den første kirken ble 

grunnlagt to år etter. Betydningen av navnet scientologi er ”å vite hvordan å vite”. 

Scientolog: Scientologiens definisjon av en scientolog er ”en som praktiserer 

scientologi”. Kirken hevder at det finnes ti millioner aktive scientologer. 

Sea Organization (Sea Org): Elitestab som arbeider ved de størst scientologikirkene. 

Gruppen har mange likhetstrekk med en munkeorden. Medlemmene bor kollektivt og 

dedikerer stort sett hele livet sitt til scientologi.  

Selvdeterminisme: Å være i full kontroll over seg selv. Et selvdeterminert individ har ikke et 

reaktivt sinn og ingen abberasjoner. 

Sinnet: Sinnet står mellom thetanen og kroppen, der er gjennom sinnet at thetanen handler. 

Det reaktive sinnet: Den delen av sinnet som inneholder ubevisste smertefulle 

minner (engrammer). 

Space Opera: Navn på hendelser millioner av år tilbake i tid som involverer romreiser, 

ukjente galakser, utenomjordiske vesener og andre science fiction-aktige trekk. 
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Standard technology (Standard tech): Betegnelsen standard tech henviser til at praksisen er 

i full overensstemmelse med L. Ron Hubbards instruksjoner. Standard tech garanterer 

scientologiens ortodoksi.  

Technical Dictionary (Tech dic): Scientologi- og dianetikkordbok. 

Teknologien: Samlebetegnelse for scientologiens praksiser. 

Theta: Theta er selve livskraften, Lider under MESTs (det fysiske universets) innflytelse. 

Thetanen: Theta i sin personifiserte form. Menneskets udødelige sjel, selve individet 

eller jeget. 

Theta-MEST-teorien: Teorien som danner grunnlaget for scientologiens ontologi. Forklarer 

forholdet mellom livskraften (theta) og det fysiske universet (MEST). 

Tidssporet (Whole track): Alle minnene fra denne livstiden, thetanens tidligere liv (theta-

linjen) og menneskehetens fortid (GE-linjen). 

GE-linjen (den genetiske linjen): Alle kollektive minner fra menneskehetens 

evolusjon. 

 Theta-linjen: Alle minner den udødelige thetanen har samlet i løpet av sin eksistens. 

Trening: Scientologiens auditørutdanning. Utgjør venstre del av Broen til total frihet og 

består av en rekke hierarkiske nivåer, kalt klasser. 

Universer: Universer er betegnelsen på forståelser av virkeligheten.  

MEST-universet: Det fysiske fellesuniverset alle mennesker deler. Er definert som 

realitet. Ikke ekte, men kun basert på enighet.  

Theta-universet: Thetanens individuelle univers. Er definert som virkelighet. Det vil 

si ekte og basert på sannhet. 

Virkelig: Virkelighet er det som med visshet er sant, i motsetning til realitet som bare er 

tilsynelatende. 

Årsak: Å være den som aktivt handler, i motsetning til den som blir påvirket av handlinger 

(effekt). 
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Appendiks B: Illustrasjoner 

 

Det nyeste utgaven av e-meteret (elektropsykometer), Hubbard Professional Mark Super VII 

Quantum.
307

 

 

E-meteret i bruk. Auditøren (til venstre) stiller spørsmål og leser av apparatet for å hjelpe 

preclear med å finne sine undertrykte og smertefulle minner (engrammer).
308

 

                                                 
307

 Foto: Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 84-85. 
308

 Foto: Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, 86-87. 
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Engelsk utgave av Broen til total frihet, scientologi klassifiserings-, graderings-, og 

bevissthetskart over nivåer og sertifikater.
309

 Venstre del kalles trening (eng: training) og 

består av de ulike nivåene, kalt klasser, i auditørutdanningen. Høyre del kalles prosessing 

(eng: processing) og består av de ulike nivåene, kalt grader, man kan oppnå gjennom 

auditering. Nederst er introduksjonstjenestene man tar før man begynner på selve broen. Det 

finnes også valgfrie tjenester man kan ta uavhengig av hvilken grad og klasse man har: til 

venstre er ytterlige treningstjenester, mens til høyre er såkalte rundowns. 

                                                 
309

Foto:  http://www.whatisscientology.org/html/Part02/Chp06/pg0181_1.html (lesedato: 14.03.11). 

http://www.whatisscientology.org/html/Part02/Chp06/pg0181_1.html
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Sammenkomst for The International Association of Scientologists (IAS).
310

 

 

Scientologikirkens nåværende overhode David Miscavige, sammen med ledelse og stab fra 

Religious Technology Centre (RTC). Alle er kledd i Sea Organization (Sea Org) uniformer.
311
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 Foto: Ukjent forfatter, Hva er Scientology?, xiv-xv. 
311

 Foto:  http://www.xenu.net/archive/photoalbum/7a-1200.jpg (lesedato: 14.03.11). Bildet er tatt fra 

International Scientology News nr.1. 1996. 

http://www.xenu.net/archive/photoalbum/7a-1200.jpg


124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Også kjent 

som L Ron, Ron, LRH eller kilden. Grunnlegger og 

opphavsmann til dianetikken og scientologien.
312

 

 

 

Astounding Science Fiction nr 3, mai 1950: Dianetikken blir for første gang presentert for 

offentligheten i artikkelen Dianetics: The Evolution of a Science av L. Ron Hubbard.
313

  

Dianetics: The Modern Science of Mental Health (kalt bok én) blir gitt ut samme måned. Den 

går rett inn på New York Times‟ bestselgerliste hvor den holder seg ut året.
314

 Ifølge 

Scientologikirken er over 20 millioner eksemplarer solgt. 

 

                                                 
312

 Foto: http://www.scientology.org/l-ron-hubbard.html (lesedato: 14.03.11). 
313

 L. Ron Hubbard, “Dianetics: The Evolution of a Science” i Astounding Science Fiction, vol. XLV, no. 3, (mai 

1950) 43-87. Foto: http://www.cesnur.org/2008/dianetics.htm (lesedato: 14.03.11). 
314

 Melton, Studies in Contemporary religion, 9; Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LRonHubbard-

Dianetics-ISBN1403105464-cover.jpg (lesedato: 14.03.11). 

http://www.scientology.org/l-ron-hubbard.html
http://www.cesnur.org/2008/dianetics.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LRonHubbard-Dianetics-ISBN1403105464-cover.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:LRonHubbard-Dianetics-ISBN1403105464-cover.jpg
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Sammendrag 

 

I 1952 grunnla L. Ron Hubbard scientologien, en kontroversiell religiøs bevegelse som har 

fått mye medieoppmerksomhet. Omtalene dreier seg som oftest om kjendismedlemmer, 

anklager om svindel og hjernevask, eller fremstiller Hubbard som en utspekulert science 

fiction-forfatter som startet sin egen religion for å bli rik. Selv om både læren og praksisen er 

ukjent for de fleste, er det en utbredt negativ holdning til scientologien. Det er sjelden vi hører 

noe fra scientologene selv. Hvorfor har de valgt å bli med i denne kontroversielle bevegelsen, 

og hva ønsker de å oppnå ved å praktisere scientologi? 

Det er gjort svært lite forskning på scientologi. Denne oppgaven er en studie av 

frelseslæren. Gjennom en soteriologisk analyse gjøres det rede for ulike aspekter ved frelsen: 

Hva man frelses fra, Hvordan man blir frelst, Om det finnes en frelser, Hva man frelses til, og 

Hvem frelsen omfatter. Analysen undersøker scientologien på to nivåer, slik den fremstilles i 

scientologiens religiøse litteratur, og slik den oppfattes av 13 informanter, som alle er 

praktiserende scientologer. Deprivasjonsteori og religion som søken etter mening danner det 

teoretiske utgagnspunktet. Er scientologiens frelse et svar på informantenes flukt fra et 

negativt utgangspunkt, en erstatning for ulike mangler? Eller er det slik at scientologiens 

frelse først og fremst gir svar på grunnleggende eksistensielle spørsmål, og på den måten gir 

informantene mening i tilværelsen? Scientologiens frelse er systematisert i et omfattende kart 

bestående av en rekke hierarkiske nivåer kalt Broen til total frihet. Resultatene av analysen 

viser at hva ”total frihet” innebærer, og om det i det hele tatt er et ønskelig mål, er det delte 

meninger om. Informantene legger mye vekt på opplevelser av at scientologien ”virker”. At 

den ”virker” er for dem bevis for at læren er sann. Dette virker helt avgjørende for deres 

religiøse engasjement. Det viktigste for dem er vissheten om at de vet at de har muligheten til 

å bli kvitt problemer og utvikle sine evner, ikke nødvendigvis å oppnå ”total frihet” eller 

komme langt på Broen til total frihet. Ingen av dem ser for seg noe endelig mål for frelsen. 

Det er veien som teller, å bli bedre ”her og nå”. 

I en forlengelse av den soteriologiske analysen settes scientologien i en 

religionshistorisk kontekst. Scientologien ønsker å bli akseptert som en religion, men statusen 

er omdiskutert: Er det en religion eller en sekt? En terapi eller en svindel? Fremfor å benytte 

slike enten-eller-utgangspunkt, argumenteres det for at scientologien først og fremst er en 

religion, og bør defineres som nettopp det. 

 


