APIE NRTIC
NRTIC yra nevyriausybinė organizacija, teikianti informaciją ir
pagalbą asmenims, susidūrusiems su naujaisiais religiniais
judėjimais. Centro steigėjai yra psichologijos, teisės, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažnyčios istorijos bei
teologijos sričių specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupių, apie kurias teikia
informaciją visuomenei.
NRTIC teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius
judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimybę daryti atsakingus pasirinkimus, mažina
socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, siekia padėti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą. Mūsų tikslas –
plėtoti pilietinę visuomenę, grįstą pasitikėjimu ir tolerancija.
Organizacijos adresą ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugarėlėje.
w w w . r e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetainė apie
religiją ir naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba. Svetainėje
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analizė, religijos sociologijos,
religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems, susidūrus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
Konsultacijos teikiamos kiekvieną
pirmadienį ir antradienį
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės patalpose
(Maironio g. 10).
Konsultuojama religinių ir pseudo religinių judėjimų
klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis
Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės telefonu
(8~5)2609292

Į mus galite kreiptis:

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ
IR INFORMACIJOS
CENTRAS

Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskienė: (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158

Informacija apie naujuosius religinius
judėjimus

Klausimus naujųjų religijų specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldybės
Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentui parėmus.
© NRTIC, 2004. Visos teisės saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeistą tekstą ar tik dalį lankstinuko draudžiama.

Scientologijos
bažnyčia
(Dianetikos centrai)

KAS TAI?
Scientologijos bažnyčia – tai vienas iš daugiausiai ginčų keliančių
XX a. kilusių judėjimų, vadinantis save religiniu bei siūlantis žmogui
kelią į prigimtinių galių išlaisvinimą. Tai pasiekiama specialiomis
scientologų parengtomis metodikomis. Pavadinimas scientologia
reiškia mokslą apie žinojimą, jis sudarytas iš lotyniško žodžio
scientia ir graikiško logos.

KAS ĮKŪRĖJAS?
Scientologijos bažnyčią įkūrė Lafayette’as Ronas Hubbardas (1911–
1986), žinomas rašytojas – fantastas, mokslinės fantastikos knygų
autorius. Egzistuoja visiški skirtingi jo gyvenimo aprašymai.
Scientologai nuosekliai gina savąją įkūrėjo biografiją.
L. R. Hubbardas nuo mažų dienų išsiskyrė ypatinga išmintimi bei
dvasinėmis galiomis, atliko įspūdingų žygdarbių, pasižymėjo puikaus
literato bei išradėjo talentu, jo indėlį į žmogaus psichinių galių pasaulį
pripažįsta iškilūs mokslininkai.
Pasak kritikų, oficiali biografija iškraipo L. R. Hubbardo gyvenimo
faktus. Jie tvirtina, kad jis buvo išpuikęs nevykėlis, sirgęs
persekiojimo manija bei gerai pasipelnęs iš savo fantastinės
religinės sistemos. Kritikų tvirtinimu, visos kalbos apie
L. R. Hubbardo indėlį į psichologiją tėra scientologų reklaminis
triukas.

TRUMPA SCIENTOLOGIJOS ISTORIJA
Scientologijos bažnyčios pradžia galima vadinti 1950 m.
pasirodžiusią L. R. Hubbardo knygą „Dianetika“, kurioje jis išdėstė
žmogaus proto sampratą bei pasiūlė ypatingų psichikos trūkumų
šalinimo bei proto galių tobulinimo kelią.
1952 m. L.R.Hubbardas pareiškė, kad jo sukurta dianetika tėra
pirmasis sudėtingos religinės sistemos – scientologijos – lygmuo.
Tais pačiais metais buvo paskelbtas „Įvadas į scientologiją“. 1954 m.
Los Andžele buvo įkurta pirmoji scientologų organizacija. Tuo pat
metu scientologijos idėjos pradėjo plisti Australijoje, Naujojoje
Zelandijoje, Pietų Afrikoje ir 1955 m. buvo įkurta Scientologijos
Bažnyčia bei Scientologijos akademija.
Lietuvoje Scientologijos bažnyčia nėra įregistruota. Scientologų
tvirtinimu, kol kas tam ruošiama dirva bei stiprinami Dianetikos
centrai, kurie Lietuvoje veikia kaip nereliginės organizacijos.

KUR SCIENTOLOGAI VEIKIA IR KIEK JŲ
YRA?
Tai vienas iš skaitlingiausių XX a. atsiradusių religinių judėjimų.
Scientologų tvirtinimu, pasaulyje veikia 3000 centrų, kurie vienija
8 mln. sekėjų. Įvairiais duomenimis, Scientologijos bažnyčia turi 4–5
tūkst. darbuotojų. Scientologų teigimu, psichikos transformacija turi
tam tikrus etapus, ir žmonių, kurie patyrė bent daugumą šių svarbių
pokyčių nėra daug. Didžioji dauguma scientologų yra tie, kurie atliko
„Oksfordo asmenybės analizės testą“ bei išklausė vieną ar kelis
paskaitų apie dvasinį tobulėjimą kursus.
Scientologijos bažnyčia yra centralizuotai valdoma organizacija,
pagrindiniai jos valdymo centrai veikia JAV. Šioje valstybėje
scientologai turi didžiausią gyventojų paramą. Taip pat pastebima
spartaus scientologijos plitimo pokomunistinėse valstybėse
tendencija.
Pirmoji pažintis su scientologija paprastai pradedama nuo „Oksfordo
asmenybės analizės testo“. Jį nemokamai siūloma atlikti
kiekvienam, norinčiam išsiaiškinti savo psichikos privalumus ir
trūkumus. Po testo pateikiama diagnozė ir siūloma išklausyti
paskaitas bei tobulintis specialiuose seminaruose. Visos šios
paslaugos yra mokamos.

KUO TIKI

SCIENTOLOGAI?

Scientologijos įkūrėjas L. R. Hubbardas tvirtino, kad jis atrado „kelią,
kuriame atskiras žmogus per studijas ir sielovadą gali įsisąmoninti
savo paties nemirtingumą ir pasiekti aukščiausią tiesą“. Dianetika
moko, jog žmogaus protą sudaro du komponentai: analitinis ir
reaktyvusis protas. Žmonių tikslas – pašalinti reaktyvias priemaišas
(engramas). Tai leistų panaudoti iki šiol neatskleistas psichikos
galias. Šių priemaišų šalinimo metodika vadinama auditingu.
Dianetika yra įvadas į platesnę sistemą, kurioje psichikos
transformacija pamažu perauga į visos būties pakeitimą –
scientologijos religiją. Scientologija labai skiriasi nuo kitų religinių
sistemų, nes joje svarbiausia ne teologija (svarstymai apie Dievą),
bet antropologija (žmogaus samprata). Todėl kritikai mano, jog
scientologijos pretenzijos į religijos statusą neturi pagrindo.
L. R. Hubbardas, toliau vystydamas scientologijos sistemą, pareiškė,
kad žmogus nėra nei kūnas, nei siela, bet specifinė dvasinė esybė –
tetanas. Scientologijos tikslas – pasiūlyti žmogui metodiką, kuri
padėtų jam išsilaisvinti nuo priemaišų bei grįžti į pirmapradę būseną,
kurioje jis yra nemirtingas ir visagalis. Tikslas – pasiekti veikiančio
tetano būseną. Žmogus, norintis ją pasiekti, turi pereiti išsilaisvinimo
tiltą, kuris turi aštuonias pakopas. Pasiekęs kiekvieną naują pakopą

žmogus ne tik įgyja galimybę naudotis iki šiol snūduriavusiomis savo
galiomis, bet ir suvokia daugiau tiesos apie savo kosminę prigimtį.
Scientologai nepripažįsta pragaro ir rojaus, bet tiki reinkarnacija, kuri
jiems reiškia naujų gyvenimų ratą, suteikiantį vis naujas tobulėjimo
galimybes. Tokie religinių sistemų kūrėjai kaip Jėzus ar Buda,
scientologų tvirtinimu, buvo žmonės, kurie gerokai pasistūmėjo
išsilaisvinimo kelyje.
Scientologai teigia, kad, remdamiesi L. R. Hubbardo mokymu, jie yra
parengę ypač veiksmingas narkomanų gydymo bei kalinių
perauklėjimo programas, kurios, beje, kai kuriose pasaulio
valstybėse (pavyzdžiui, Pietų Afrikoje) yra oficialiai pripažįstamos ir
remiamos valdžios.

KUO

SCIENTOLOGIJA PATRAUKIA?

Scientologai pasiūlo greitų receptų trokštantiems žmonėms sėkmės
formulę bei esą moksliškai argumentuotą psichikos transformavimo
kelią. Taip pat scientologai didelį dėmesį skiria planingai viešųjų
ryšių kampanijai bei organizacijos įvaizdžio kūrimui.

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS
Scientologijos bažnyčia kelia labai daug ginčų. Pirmiausia kritikai
tvirtina, jog tai nėra religija, bet primityvus, supaprastintas
psichoterapijos variantas, apipintas L.R.Hubbardo sukurta mitologija.
Taip pat kritikai atkreipia dėmesį, kad išsilaisvinimo kelias, kurį siūlo
scientologai, labai daug kainuoja, ir todėl scientologai yra vadinami
šarlatanais, kurie pelnosi iš žmonių vilčių bei problemų.
Pavyzdžiui, atkreipiamas dėmesys, kad scientologų siūlomo
„Oksfordo asmenybės analizės testo“ patikimumu abejoja dauguma
specialistų.
Patys scientologai teigia, kad scientologija yra vienintelė tikrai
moksliškai pagrįsta religija, kurią puola negalintys pakęsti harmonijos
ir tiesos, kad psichiatrai ir kiti mokslininkai bijo konkurencijos, todėl
įvairiais būdais kovoja prieš scientologiją. Savo ruožtu kritikai teigia,
kad iškreiptai vaizduodami žmogaus psichiką ir „taisydami“ ją tarsi
kompiuterį, scientologai mėgina kontroliuoti žmogaus psichines
funkcijas, jų gydymas gali turėti labai destruktyvių padarinių. Be to,
scientologai kritikuojami, jog yra nepakantūs kritikai ir esą persekioja
savo kritikus.

