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Hva er en kult?Hva er en kult?
■ Den bruker psykologisk tvang for å rekruttere, Den bruker psykologisk tvang for å rekruttere, 

indoktrinere og holde igjen sine medlemmer.indoktrinere og holde igjen sine medlemmer.

■ Den skaper et elitepreget og totalitært miljø.Den skaper et elitepreget og totalitært miljø.

■ Dens grunnlegger er selvutnevnt, dogmatisk, Dens grunnlegger er selvutnevnt, dogmatisk, 
messias-aktig, ikke beregnelig, og karismatisk.messias-aktig, ikke beregnelig, og karismatisk.

■ Dens tilhengere tror målet helliger middelet når Dens tilhengere tror målet helliger middelet når 
de samler penger eller rekrutterer.de samler penger eller rekrutterer.

■ Dens velstand kommer ikke medlemmene eller Dens velstand kommer ikke medlemmene eller 
samfunnet til gode.samfunnet til gode.



  

KulterKulter

ORDER OFORDER OF
THE SOLAR TEMPLETHE SOLAR TEMPLE

Luc JouretLuc Jouret

BRANCHBRANCH
DAVIDIANSDAVIDIANS

David Koresh David Koresh 

JONESTOWNJONESTOWN
Rev. Jim Jones

THE AUMTHE AUM
SUPREME TRUTH SUPREME TRUTH Shoko AsaharaShoko Asahara

HEAVENS GATEHEAVENS GATE Marshall Applewhite



  

L. Ron HubbardL. Ron Hubbard
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DianetikkDianetikk



  

EngrammerEngrammer



  

To SinnTo Sinn



  

Reaktive SinnReaktive Sinn



  

EvolusjonEvolusjon



  

En kirke blir skaptEn kirke blir skapt

””The true story of Scientology is simple, concise The true story of Scientology is simple, concise 
and direct. It is quickly told: and direct. It is quickly told: 

1. A Doctor of Philosophy developed a 1. A Doctor of Philosophy developed a 

philosophy about life and death; philosophy about life and death; 

2. People find it interesting; 2. People find it interesting; 

3. People find it works; 3. People find it works; 

4. People pass it along to others; 4. People pass it along to others; 

5. It grows.”5. It grows.”
fra www.scientology.org
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BroenBroen
TOTAL FREEDOM

POWER ON ALL 8 DYNAMICS

OT LEVELS

OT PREPARATION

NEW ERA DIANETICS

GRADES I - IV

ARC STRAIGHTWIRE

TRS & OBJECTIVES AND
SCIENTOLOGY DRUG RUNDOWN

PURIFICATION RUNDOW

””raw meat”raw meat”

ARC

REALITYREALITY

AFFINITYAFFINITY

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

1 - self1 - self
2 - sex and family2 - sex and family
3 - group3 - group
4 - mankind4 - mankind
5 - life5 - life
6 - universe6 - universe
7 - theta or life force7 - theta or life force
8 - infinity8 - infinity

MMatteratter
EEnergynergy
SSpacepace
TTimeime
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Eksorsisme?Eksorsisme?



  

KontrollerKontroller
dine fienderdine fiender

FAIR GAME POLICY:

ENEMY    SP Order. Fair game. May be deprived of 
property or injured by any means by any 
Scientologist without any discipline of the 
Scientologist. May be tricked, sued or lied 
to or destroyed. 

LRH:jp                                L. RON HUBBARD
Copyright (c) 1967                    Founder 
by L. Ron Hubbard 
ALL RIGHTS RESERVED

The practice of declaring people FAIR GAME will 
cease. 

FAIR GAME may not appear on any Ethics Order. It 
causes bad public relations. 

This P/L does not cancel any policy on the treatment 
or handling of an SP. 

NEVER agree to an investigation of Scientology. ONLY agree to 
an investigation of the attackers.
[...]
This is correct procedure:

1. Spot who is attacking us. 
2. Start investigating them promptly for FELONIES or 

worse using our own professionals, not outside 
agencies. 

3. Double curve our reply by saying we welcome an 
investigation of them. 

4. Start feeding lurid, blood sex crime actual evidence 
on the attackers to the press. 

Don't ever tamely admit to an investigation of us. Make it 
rough, rough on attackers all the way.

HCOPL 25 February 1966 "Attacks on Scientology"
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EtterretningEtterretning



  

Neste nivå...Neste nivå...

”[Rettesdokumentene er] overfylt med bevis for [at 
Scientologikirken] i virkeligheten ikke er noe annet enn et 
stort selskap for å trekke ut mest mulig penger fra sine 
tilhengere gjennom pseudo-vitenskapelige teorier… og å 
utføre en form for utpressing mot dem som ikke ønsker å 
fortsette i sekten… Organisasjonen er klart schizofren og 
paranoid, og denne bisarre kombinasjonen ser ut til å 
reflektere dens grunnlegger, L. Ron Hubbard.”

- Dommer Breckenridge, Los Angeles Superior Court

”Scientologien er både umoralsk og sosialt forkastelig… Den er 
korrupt, ondskapsfull og farlig. Den er korrupt fordi den er 
basert på løgn og bedrag og dens virkelige mål er penger og 
makt for hr. Hubbard… Den er ondskapsfull fordi den omfatter 
seg med nedrig praksis både overfor dens tilhengere og de som 
ikke følger den uten spørsmål og for de som kritiserer eller 
motsetter seg den. Den er farlig fordi den er ute etter å fange 
mennesker og å indoktrinere og hjernevaske dem slik at de blir 
kritikkløse fanger og verktøy for kulten, tilbaketrukket fra vanlig 
tenking, omgang og forbindelse med andre.” 

- Domme Latey, dom i High Court of London

 ”Bevisene portretterer en mann som praktisk talt har 
vært en patologisk løgner når det gjelder egen 
historie, bakgrunn og bedrifter. Tekstene og 
dokumentene i bevismateriale reflekterer i tillegg 
hans egoisme, grådighet, eiersyke, maktsyke, og 
hevngjerrighet og aggressivitet mot personer 
oppfattet av han å være illojal eller fiendtlige.”

-California Superior Court Judge Breckenridge, 
i omtale av L. Ron Hubbard, i en dom fra 1984
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NettetNettet



  



  

Scientologiens 5 stadierScientologiens 5 stadier

1. Selv-hjelp kurs1. Selv-hjelp kurs

2. Dianetikk2. Dianetikk

3. Scientologi3. Scientologi

4. Videregående Scientologi4. Videregående Scientologi

5. SP Nivåer5. SP Nivåer
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Det som ønskes er ikke Det som ønskes er ikke 
viljen til å tro, men viljen viljen til å tro, men viljen 
til å finne ut, noe som er til å finne ut, noe som er 
nøyaktig det motsatte.nøyaktig det motsatte.

- Bertrand Russell, ”Skeptical Essays”, 1928



  

Operation ClambakeOperation Clambake

www.xenu.netwww.xenu.net
heldal@online.noheldal@online.no


