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Scientologikirken
- en kort innføring

Scientologikirken er mye omtalt i media der bevegelsens dyre kurs og påstått useriøse
virksomhet gjerne står i fokus. I det følgende presenteres kirkens trosforestillinger så saklig
som mulig, med vekt på scientologiens menneskesyn og dianetikken; det arbeidet som gjøres
for å øke den enkeltes muligheter til å leve et godt og fullverdig liv.
The Supreme Being, Det Høyeste Vesen, Den Første Ubevegelige Beveger, Skaperen, Gud: I
Scientologikirken brukes mange betegnelser på det guddommelige, og en er lite opptatt av å
definere Gud dogmatisk. Gud finnes, men det er opp til den enkelte hvordan en tenker seg
ham. Det er mennesket som er Scientologikirkens hovedanliggende, noe som går tydelig frem
av trosbekjennelsen (se nedenfor). Bønnene som blir fremsagt i kirkens gudstjenester rettes til
Universets Skaper.
Scientologikirkens trosbekjennelse
Vi i denne kirke tror:
- At alle mennesker, uansett farge, rase eller tro, ble skapt med like rettigheter.
- At alle mennesker har umistelig rett til deres egen religion og til å utøve den.
- At alle mennesker har umistelig rett til deres eget liv.
- At alle mennesker har umistelig rett til deres egen dømmekraft.
- At alle mennesker har umistelig rett til å forsvare seg selv.
- At alle mennesker har umistelig rett til å skape, velge, hjelpe og støtte deres egne
organisasjoner, kirker og regjeringer.
- At alle mennesker har umistelig rett til fritt å ytre deres egne meninger i tanke, tale og
skrift, og til å imøtegå eller ytre seg om andres meninger i tale og skrift.
- At alle mennesker har umistelig rett til å føre slekten videre.
- At et menneskes sjel har et menneskes rettigheter.
- At studiet av sinnet og helbredelsen av mentalt forårsakede sykdommer ikke bør skilles ut

fra religionen eller overlates til ikke-religiøse områder.
- Og at ingen makt mindre enn Gud besitter retten til å oppheve eller tilsidesette disse
rettigheter, åpenlyst eller skjult.
Og vi i denne kirke tror:
- At mennesket egentlig er godt.
- At mennesket streber etter å overleve.
- At dets overlevelse avhenger av det selv og dets medmennesker samt av dets oppnåesle av
broderskap med universet.
Og vi i denne kirke tror at Guds lover forbyr mennesket:
- Å tilintetgjøre sin egen art.
- Å tilintetgjøre en annens dømmekraft.
- Å tilintetgjøre eller trellbinde en annen sjel.
- Å tilintetgjøre eller svekke dets venners eller gruppes overlevelse.
Og vi i denne kirke tror:
- At ånden kan bli frelst.
- At ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

Mennesket: Kropp, sinn og ånd
Om Scientologikirken ikke har dogmer om Gud, opererer den til gjengjeld med et detaljert
menneskesyn. Her skal vi se på to sider ved dette synet: Læren om mennesket som kropp,
sinn og ånd (thetan) og læren om menneskets dynamikker. Begge disse modellene er
nødvendige forutsetninger for å forstå Scientologikirkens virksomhet.
Den første modellen ser på mennesket som et tredelt vesen av kropp, sinn og ånd, nærmere
bestemt mennesket som en evig ånd med en midlertidig kropp og et midlertidig sinn. Kroppen
er en organisme som andre biologiske organismer. Den er avhengig av optimale forhold for å
fungere godt. Dette tar Scientologikirken konsekvensen av ved å integrere kosthold og andre
helsemessige faktorer i sine selvutviklingskurs (se nedenfor).
Menneskets sinn består av to deler: Det analytiske sinn (analytical mind, analyzer) er en
rasjonelt sansende og tenkende bevissthet som analyserer inntrykk fra omgivelsene og
sammenholder dem med erfaringer fra fortiden. På bakgrunnen av disse inntrykkene kan det
slutte seg til hvordan det er lurt å handle i nåtiden med tanke på fremtiden. Et annet
kjennetegn ved det analytiske sinn er dets bevissthet om seg selv. Denne delen av sinnet blir

betraktet som et verktøy: Ved hjelp av det analytiske sinn kan menneskets ånd arbeide på sin
utvikling.
Det reaktive sinn (reactive mind) er den delen av sinnet som reagerer automatisk på stimuli.
Denne delen er en negativ drivkraft i mennesket, og ligger utenfor vår bevisste kontroll. I det
reaktive sinn finner vi såkalte låser og engrammer. En lås (lock) er et inntrykk eller bilde som
har lagret seg i det reaktive sinn. Det er knyttet til et engram, et ubevisst inntrykk som
stammer fra en ubehagelig hendelse tidligere i livet eller i et tidligere liv. Noen har for
eksempel en irrasjonell angst for mennesker med et visst utseende, visse dyr eller insekter.
Slike aversjoner eller fobier har sin årsak i en tidligere hendelse, og når en blir bevisst denne
hendelsen kan den bearbeides i det analytiske sinn. Da fjernes engrammet, og samtidig den
irrasjonelle angsten som kan oppstå i spesielle situasjoner. Når et menneske er helt fri for
engrammer, har det ikke lenger noe reaktivt sinn. Da er vedkommende clear (klar) og fri for
irrasjonell atferd.
Forskjellen på engrammer og låser kan forklares slik: Engrammene inneholder smerte, er
ubevisste, og lagres i det reaktive sinn. De hemmer og forstyrrer det analytiske sinn i sitt
rasjonelle arbeid. Låsene er derimot bevisste. De oppstår i ubehagelige og truende situasjoner
som minner om de situasjonene som en gang skapte engrammene.
(Alt dette kan minne om psykoanalytiske teorier, men for Scientologikirken er det viktig å
understreke avstand til tradisjonell psykologi og psykoterapi, selv om visse fellestrekk finnes.
Den store feilen med moderne psykologi er ifølge Scientologikirken at den ikke forholder seg
til menneskets ånd eller sjel. Modernitetens materialistiske menneskesyn har ført til tragiske
og grusomme behandlingsmetoder som lobotomi, elektrosjokk og livsfarlige medisiner.)
Engrammene kan som nevnt stamme fra både dette og tidligere liv, og er lenket sammen i
kjeder (chains); intrikate og assosiative mønstre. Gjennom den lange rekken av liv
(reinkarnasjon) etterlater hvert menneske seg et tidsspor, eller mer presist to tidsspor:
Thetanens (åndens) tidsspor og GE-sporet (av genetic entity), som er det sporet vi etterlater
oss som materielle vesener. I GE-sporet finnes menneskets fysiske utviklingshistorie lagret.
En stor del av scientologenes virksomhet dreier seg om å avdekke kjedene eller tidssporene
slik at den enkelte kan frigjøres fra engrammenes lammende virkninger. Får en fjernet det
første engrammet i en slik kjede, forsvinner også de andre.
Engrammene fører til irrasjonell atferd og psykosomatiske lidelser, og gjør at mennesket
fanges på et lavt nivå på en emosjonell toneskala fra 0 til 4.0. På denne skalaen kjennetegnes
nivå 4.0 av kreativitet, rasjonalitet og entusiasme, mens nivåene fra 2.0 til 0 preges av følelser
som smerte, sinne, sorg og apati. I løpet av livet beveger vi oss opp og ned (særlig ned) på
denne skalaen, og når til sist nivå 0: Døden. Det er selvsagt naturlig å føle sorg, men
engrammene bidrar i følge scientologien til at vi forblir i sorgen i stedet for å arbeide oss
gjennom den. Fornuftig oppførsel forutsetter nivå 2.0 eller høyere. For scientologene gjør
denne skalaen det mulig å måle menneskets utvikling på en presis måte. De ulike nivåene på
skalaen korresponderer med forskjellige sider ved menneskenaturen, blant annet evnen til
kjærlighet, kunnskap, ansvarsfølelse og påvirkningskraft.
Menneskets ånd kalles thetan (av den greske bokstaven theta, som tradisjonelt har symbolisert
ånd og tanke). Thetanen er evig og immateriell, og er det egentlige mennesket som lever
mange liv fanget i materien. For å unngå tradisjonelle religiøse forestillinger som kan være
feilaktige eller upresise, bruker ikke scientologene ord som sjel og sjelevandring. Thetanen

påvirker kroppen via sinnet, men ikke alle mennesker lever slik at kropp, sinn og thetan står i
et fruktbart forhold til hverandre. Hvis thetanen er atskilt fra sinnet (hvis mennesket lever uten
kontakt med sin åndelige side), mangler den nødvendige helhet. Det beste forholdet mellom
thetan, sinn og kropp er når thetanen lever i nærheten av kroppen og påvirker den via sinnet.
For en scientolog er det endelige målet en thetan som får leve fritt og ikke hemmes av det
reaktive sinn. Da frigjøres menneskets potensielle intelligens, irrasjonell atferd opphører og
mulighetene for utvikling åpner seg. Denne utviklingen kan forstås i lys av de åtte
dynamikker.

Menneskets åtte dynamikker
L Ron Hubbard (Scientologikirkens grunnlegger, 1911-86) utviklet (eller oppdaget) også
læren om menneskets åtte dynamikker. For scientologene kombinerer denne modellen et
religiøst syn på mennesket med et vitenskapelig. Begrepet dynamikk (fra gresk dynamis kraft) betegner thetanens overlevelsesdrift (åndens livsvilje), og er den grunnleggende driften
i alle levende vesener.
Den første dynamikken er selvets dynamikk, eller trangen til å overleve som enkeltindivid.
Den andre dynamikken er en utvidelse av den første: Trangen til å overleve gjennom
fremtidige generasjoner, altså seksualitet og oppfostring av barn. Den tredje dynamikken er
thetanens trang til å overleve som del av en gruppe, og er altså drivkraften bak alt fra familier
og fotballag til nasjonalisme. Denne dynamikken er årsaken til mange konflikter, men også til
gode løsninger i menneskehetens historie. Dagens mennesker har stort sett nådd et stadium
der de tre første dynamikkene er virksomme. Når en dynamikk på et høyere nivå utvikles,
skjer det ikke på bekostning av de lavere.
Den fjerde dynamikken er overlevelse for menneskeheten som biologisk art. Den femte
dynamikken er overlevelse som en del av alt liv, altså en økologisk selvoppholdelsesdrift i
samsvar med alt livs ønske om å leve videre. Den sjette dynamikken kalles MEST, etter
forbokstavene i materie, energi, rom (space) og tid. Hver enkelt thetan har altså en
selvoppholdelsedrift på vegne av det universet den er en del av. Når det gjelder den syvende
dynamikken blir den religiøse siden ved Scientologikirkens menneskesyn tydeligere, for dette
er åndens dynamikk: Menneskeånden søker overlevelse som ånd. Den åttende dynamikken
står for uendelighet: Det finnes en Gud, og menneskeånden vil ta del i Guds liv.
Læren om dynamikkene viser på den ene side at menneskets grunnleggende behov er
overlevelse, og på den annen side at dette gjelder på alle tilværelsens plan. Ifølge
Scientologikirken er en snever og individualistisk forståelse av mennesket misvisende, og det
er heller ingen motsetning mellom menneskets religiøsitet og dets biologiske drifter.
Mennesket har en kropp, men er en ånd.

Kosmologi
Scientologikirkens teori om universet kalles theta-MEST-teorien, og har klare fellestrekk med
læren om mennesket. Denne. På samme måte som thetanen er noe annet enn kroppen, er også
det åndelige universet annerledes enn det materielle. Det åndelige universet kalles theta og er

evig og virkelig. Det materielle universet består av MEST (se ovenfor), og er - som i enkelte
østlige religioner - dypest sett en illusjon.
Årsaken til at materien faktisk finnes og fungerer, er at theta gir det liv. Faktorene er
Scientologikirkens skapelsesberetning, som i 30 punkter forteller hvordan universet ble til,
eller rettere sagt hvordan det opprinnelige, åndelige universet ble MEST. Faktorene er holdt i
et både høytidelig og vitenskapelig språk; de leses i gudstjenester og er utgangspunkt for
foredrag og bøker om universets beskaffenhet. En sentral forestilling i Faktorene er at det var
thetanenes aktivitet som førte til MEST. Med andre ord har menneskets ånd selv skapt sitt
materielle fengsel.

Dianetikk
Dianetikk (av gresk: dia - gjennom og nous - sjel, sinn, tanke) er betegnelsen på
Scientologikirkens vitenskap om menneskesinnet. Dianetikken innebærer både å kartlegge
menneskenaturen (se ovenfor) og å utvikle mennesket slik at thetanen frigjøres fra sitt
fangenskap. Dette skjer ved å avdekke engrammene i det reaktive sinn slik at de blir bevisste
minner i det analytiske sinn. Da vil den enkelte oppleve stadig større lykke og sunnhet, både
fysisk, mentalt og åndelig. Denne lykken avhenger både av et riktig forhold mellom
menneskets kropp, sinn og ånd (thetan), og av en sunn balanse mellom de åtte dynamikkene.
Den viktigste metoden i dette arbeidet er en form for samtale som kalles auditering (av gresk:
audio - lytte) eller åndelig veiledning. Den kan minne om veiledningssamtaler eller samtaler
med en psykolog, men foregår etter en helt spesielle regler. Auditeringen er svært intens; tolv
og en halv time i uken er et minimum om en skal oppnå målbare resultater. Når auditeringen
er fullført, får pre-clear (den som tar imot veiledningen) et papir som dokumenterer hvilket
nivå som er oppnådd.
I samtalen forteller pre-clear auditoren (den åndelige veilederen) om sitt liv. Auditorens
oppgave er å hjelpe den andre til å bli klar over fortrengte områder i det reaktive sinn for å
avdekke låser og engrammer. I følge Scientologikirken er E-meteret et hjelpemiddel i denne
prossessen. Dette er et apparat som måler elektrisk spenning i kroppen og slår ut når
følsomme og foruroligende områder berøres i samtalene. Slik kan auditoren finne ut hvilke
temaer som bør utdypes. Bare gjennom selvinnsikt kan en løse opp knutene som hemmer den
enkeltes livsutfoldelse. En del auditeringssamtaler er gjenfortalt og kommentert i Hubbards
bøker, og de kan handle om både dette og tidligere liv. I noen seanser følges tidssporet (se
ovenfor) tusener av år bakover i tiden, og hendelser som har funnet sted i tidligere liv på
fjerne galakser hentes frem fra det reaktive sinn.
Andre hjelpemidler er spørreskjemaer og intervjuer. På samme måte som på enkelte
jobbintervjuer forsøker en å kartlegge personligheten ved hjelp av spørsmål om blant annet
preferanser, etiske dilemmaer og følelser. Mest kjent er den personlighetstesten som tilbys
gratis til ikke-medlemmer. I tillegg til å motta veiledning skolerer scientologene seg til å gi
veiledning. En stor del av kirkens virksomhet er auditorutdannings-kurs der blant annet
gruppedynamikk og kommunikasjon står sentralt. Auditorutdanningen forutsetter at en selv
går til auditering, og fremgang på det ene området forutsetter fremgang på det andre.

I auditeringen gjelder som sagt strenge regler. Den som veiledes skal få full oppmerksomhet,
og skal heller ikke vurderes negativt av auditoren, som må være trenet i kommunikasjon og
selvdisiplin. Åndelig veiledning forutsetter en analytisk holdning til
kommunikasjonsprosessen, og idealet er oppmerksom lytting og god rådgiving. Sunt
kosthold, nok søvn og mosjon er viktig i perioder med intens auditering.
Scientologikirken kritiseres for de høye prisene på auditering, auditorutdannelse,
kommunikasjonskurs og lignende. Prisene varierer sterkt, fra nesten gratis til mange tusen
kroner. I Oslo kan for eksempel én ukes auditering (tolv og en halv time) koste fra 1.200
kroner og oppover (tall fra 1998). Mange kurs er lengre og dyrere, og mange norske
scientologer drar til utlandet for å få utdanning på høyere nivåer.
Målet i dianetikken er som nevnt å bli clear; fri for engrammer. Når en har utslettet sitt
reaktive sinn, er det ikke lenger noe som hindrer den enkelte i å være seg selv i ordets rette
forstand, eller - som scientologene uttrykker det: Thetanen er blitt operativ. I denne tilstanden
kan en nå de mål en setter seg uten å hemmes av irrasjonell angst, drifter og forestillinger.
Hos en person som er clear vil ikke bare de tre første dynamikkene være virksomme. En vil
handle i samsvar med alle åtte dynamikkene uten å orientere seg mot snevre, egoistiske mål.

Etikk
De etiske prinsippene i Scientologikirken gir seg selv utifra menneskesynet: En handling er
god i den grad den samsvarer med flest mulig dynamikker, og i den grad den springer ut av
menneskets kroppslige, mentale og åndelige behov. Egoismen, som ofte forstås som årsaken
til forkastelige etiske handlinger, står etter dette synet ikke i motsetning til altruisme
(nestekjærlighet). Læren om de åtte dynamikkene innebærer at egne og andres behov faller
sammen. I Hubbards bøker er undertrykkelse et hyppig eksempel på en etisk forkastelig
handling. Moderne psykiatri trekkes ofte frem til skrekk og advarsel, fordi pasienten fratas sin
personlige frihet i behandlingsprosessen. Thetanen får derfor ikke realisert sin frihet.
Veien til lykke (1981) er en liten håndbok i etikk som Scientologikirken har spredd i store
opplag. Dette er en moralkodeks som på en enkel måte forklarer sentrale etiske prinsipper.
Boken er holdt i du-form og presenterer 21 moralske bud uten å ta i bruk religiøs
argumentasjon. Etikken begrunnes med at en blir i stand til å overleve på en bedre måte ved å
følge disse prinsippene. De 21 budene omfatter alt fra renslighet til trofasthet, og faller i stor
grad sammen med allmenn, humanistisk etikk. Det siste budet heter ”Blomstre og lykkes”, og
stiller krav til den enkelte om å ta i bruk sine kreative evner og satse på suksess i betydningen
å mestre det en gjør. Når dette budet utdypes advarer Veien til lykke sine lesere mot
undertrykkende medmennesker.
Mange scientologer er opptatt av temaer som menneskerettigheter og miljøvern. I kirkens regi
drives også tre omfattende prosjekter: Rehabilitering av narkomane (Narconon), en
kriminalreform (Crimonon-programmet) og arbeid med skoleutvikling og studieteknikk
(Studieteknologi). Foreningen for effektiv grunnutdannelse (FEGU) arbeider for å hjelpe barn
og voksne med lese- og skrivevansker. I alle disse prosjektene anvendes prinsipper fra
dianektikken.

Hubbard forteller i sine bøker at han blant annet var science fiction- og manusforfatter,
fotograf, musiker, kaptein og bedriftsleder. Han er på mange måter scientologenes forbilde:
På alle livets områder handler det om å leve et fullverdig og kreativt menneskeliv, og
dianetikken er vitenskapen som muliggjør dette.

Kult
Scientologikirken er ikke bare en organisasjon for selvutvikling, men også en religion og et
kirkesamfunn. Dette innebærer at en feirer ukentlige gudstjenester og markerer livets store
vendepunkter rituelt. Kirken har utviklet riter til bruk ved barnedåp, bryllup og gravferd i tråd
med sitt syn på Gud og menneske. De ukentlige gudstjenestene består av sang, bønn,
fremsielse av trosbekjennelsen og preken.
Et godt eksempel på hvordan kulten står i forhold til for eksempel læren om de åtte
dynamikker, er følgende bønn (hentet fra ritualboken Scientology kirken): "Vi i
Scientologikirken ber om at hver enkelt persons bevissthet og erkjennelse må økes, så det
utover personen selv kommer til å omfatte familie, grupper, menneskeheten, alt levende, det
fysiske univers og åndens univers, og at hver enkelt person på denne måten må nå til
erkjennelse av det Høyeste Vesen.
De kultiske konsekvensene av læren om kropp, sinn og ånd, blir synlige i følgende sitat fra
samme bok: "Ved en uformell Scientologi navngiving er det ingen spesielle forskrifter for
hvordan presten skal formulere seg. Presten skaper seremonien her og nå, dvs i nærværende
tid. Han sier det som er nødvendig for å utføre navngivingen.
Han hilser foreldrene, gudforeldrene og barnet.
Foreldrene presenteres for menigheten.
Thetanen presenteres for sin kropp.
Thetanen presenteres for sin kropps foreldre, én av gangen.
Thetanen presenteres for sin kropps gudforeldre, én av gangen.
Ved seremoniens avslutning takkes thetanen for sin deltagelse.
Deretter innføres navngiving i kirkeboken med underskrift av prest, foreldre og
gudforeldre."

Kilder
L Ron Hubbards bøker er de viktigste skriftene i Scientologikirken. Hubbard blir forstått som
et geni og en stor menneskevenn, og er scientologenes viktigste forbilde. I alle kirkens lokaler
er et rom innredet som Hubbards kontor. Da han levde reiste han rundt i menighetene, og
kontoret er innredet som et minne til ære for ham.
Den første boken han skrev om dianetikk er en av Scientologikirkens grunnbøker. Dianetikk.
Den moderne vitenskap om mental sunnhet har siden utgivelsen i 1950 vært en internasjonal
bestselger. Her forklares menneskets natur og livets mål, samt prinsippene for auditering.
Boken legger stor vekt på hvordan en kan bli helbredet for psykosomatiske lidelser.
Scientologien er ikke ferdig utviklet i denne boken, som blant annet har et kapittel om "de fire
dynamikker". Dianetikk er preget av at Hubbard ikke planla å stifte noen ny religion på denne
tiden.
En annen grunnbok er Scientologi. Tankens begrensninger (1956). Her er læren om de åtte
dynamikker ferdig utviklet, og det samme gjelder læren om menneskets tre deler (se ovenfor).
Kapittel 10 heter "Scientologiens mål", og lyder i sin helhet slik: "Endemålet med Scientologi
er ikke å tilintegjøre all eksistens eller det å frigjøre individet fra alle feller på alle steder.
Scientologis mål er å gjøre individet i stand til å leve et bedre liv, ifølge egen vurdering, og
med sine medmennesker, og å bli i stand til det å spille et bedre spill." Å spille spillet kan i
denne sammenhengen bety å leve fritt og kreativt, nyte livet og ha det godt.
Scientologi handler i liten grad om tradisjonelle religiøse temaer. Boken formidler likevel et
menneskesyn av religiøs karakter, selv om språket er preget av moderne teknologi. Hubbard
bruker begreper han har konstruert selv eller hentet fra moderne kultur, og ord som
kommando, gradient skala, eksteriorisering, faksimile og aberrasjon er nøyaktig forklart i
ordlisten bakerst i boken.
Hubbards forfatterskap omfatter cirka 150 bøker, og utgis stadig i nye utgaver og antologier.
Det samme gjelder referansebøker, kursmateriell, bildebøker, filmer og lydbøker, og kirkens
virksomhet dreier seg i stor grad om å studere og anvende prinsippene fra dette
forfatterskapet. Scientologikirken ser også på klassiske religiøse tekster fra ulike kulturer som
sentrale kilder. De indiske veda-skriftene og buddhismens grunnskrifter nevnes ofte, selv om
de i liten grad siteres eller kommenteres i kirkens egne publikasjoner. Det samme gjelder
Bibelen (særlig Johannesevangeliet), Platon, Aristoteles, Spinoza og Thomas Aquinas. Theta-

MEST-teorien (se ovenfor) viser hvordan scientologiens lære om verden og mennesket er
inspirert av østlig religion.

Kort historikk
Scientologikirken er uløselig knyttet til L. Ron Hubbards liv og virke. Med sin omfattende
reisevirksomhet og mangfoldige yrkeskarriere er han et forbilde for scientologene, noe som
brukes retorisk blant både motstandere og tilhengere av Scientologikirken. (Blant kirkens
motstandere hevdes det f eks at Hubbard i stor grad diktet opp sin livshistorie.) Fra tiden før
kirken ble grunnlagt er han mest kjent for sitt skjønnlitterære forfatterskap, som omfattet både
krim-, western-, science fiction- og fantasy-bøker. Under krigen tjenestegjorde han i den
amerikanske marinen, og det var da han begynte sin "forsking i menneskesinnet" som
resulterte i utgivelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet i 1950. I 1952
grunnla han Hubbard Association of Scientologists International, og den første
Scientologikirken ble grunnlagt i Los Angeles i 1954.
På 60-tallet arbeidet Hubbard med å videreutvikle både dianektikken og kirkens organisasjon.
Han bodde da på Saint Hill Manor i Sussex, England. Samtidig omfattet reisevirksomheten
stadig nye områder der scientologien ble etablert. I 1970-årene kom Scientologikirken blant
annet til Norge, og ryktene gikk om dyre kurs og effektiv PR; nettopp PR og
organisasjonsutvikling var blant Hubbards viktigste 1970-tallsprosjekter. I 1980-årene skrev
han mer skjønnlitteratur og fikk stor suksess med fremtidsfantasiene Battlefield Earth og
Mission Earth. Samtidig ledet han en organisasjon som hadde vokst seg stor og effektiv. Etter
hans død i 1986 ble Religious Technology Center opprettet for å videreføre hans arbeid.
Scientologikirken i Norge har cirka 100 medlemmer, mens cirka 8000 har kjøpt litteratur eller
deltatt på kurs (tall fra 1998). De mest aktive scientologene melder seg gjerne inn i IAS
(International Association of Scientology). Over 11.000 medarbeidere deltar i
Scientologikirkens mange virksomheter i oppunder 130 land.
Kirken er hierarkisk organisert og omfatter mange organisasjoner og avdelinger. Vanlige
medlemmer deltar gjerne i en gruppe og sogner til en lokal kirke. Denne er organisert i
sidestilte avdelinger for blant annet organisasjonsutvikling, menneskerettighetsarbeid og
auditering for nye medlemmer. En kan også gå inn i Sjøorganisasjonen (Sea-org), som driver
misjonsgrupper (utadrettet virksomhet) og tilbyr auditering på høyere nivåer. Det er også
mulig å skrive kontrakt med denne organisasjonen; en kontrakt som gjelder for millioner av
år. I så fall går en inn i fulltidstjeneste for kirken og flytter gjerne inn i et bofellesskap. Det
høyeste nivået i organisasjonen er knyttet til cruiseskipet Freewinds, der det drives auditering
på de aller høyeste nivåer, samt forsking og undervisning knyttet til de høyeste gradene av
Operating Thetan.
Scientologikirken er stadig utsatt for kritikk, blant annet på grunn av prisen på kursene og det
utradisjonelle preget ved en kirke som dette. Vårt Land trykte for eksempel i oktober 1997 en
artikkelserie der fokus ble rettet mot headhunting-firmaet U-MAN, og på Internett kan det
være letter å finne kontra- enn pro-sider om Scientologikirken. Mange mener som nevnt at
dette ikke er noen kirke, og at dens virksomhet derfor bør forbys. Likevel vokser den, og
mange medlemmer - med John Travolta i spissen - støtter den offentlig ved å fortelle hva
scientologien har betydd for deres karriere og personlighetsutvikling.

