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Scientology - örgütü insanları
kendine ba÷layabilmek için çeúitli
yollarabaúvurmaktadır.
Hamburg øçiúleri Dairesi Scientology
çalıúma grubu halkı uyarmakta, belirtilen
örgütün faaliyetleri konusunda halkımızı
aydınlatmaktadır.
- Scientology isimli örgüt, insanların ferahını
düúünen dinî bir tarikat intibaıuyandırma
çabasındadır.
- Örgütün amacı, örgüt tarafından
kazanılan insanları örgüt kurucusunun
ideolojisine tümden tâbi kılmaktır.
- Örgütün düúünce biçimi, bilim kurgu
yazarı L. Ron Hubbard’ın psikoideolojik
temelde insanları hor gören bir düúünce
yapısına sahiptir.
- Scientology isimli örgüt,
Almanya’da anayasa koruma daireleri
tarafındanfaaliyetleri gözlemlenen bir
örgüttür.

“Savaú halinde bulunuyoruz” söylemi, 2006
yılında Brüksel’de toplanan Scientology
örgütünün üst düzeyAvrupa sorumluları
tarafından atılan bir paroladır.

Belirtilen parola ile Avrupa anakarasına karúı
açılan savaúın, Scientology örgütünün kendisini
yeni bir boyuta taúımayı hedefledi÷inin
görülmesi gerekir.

Scientology örgütü birimleri ve bunlara
dahil sayilmasi gereken gruplar:
International Association of
Scientologists (IAS)
Scientology Kirchen e.V.

Belirtilen parola ile örgüt içinde ve örgüt
için faaliyet gösteren aktif üyeler, Almanya
dahil tüm Avrupa’da insanlar, kurum ve
kuruluúlar üzerinde, politik ve kültürel
yaúamda etkili olma gayretini
yo÷unlaútırmaya ça÷rılmaktadır.

Örgüt kurucusunun yazılarında dile getirilen
hedef, dinî bir grup kisvesi altında faaliyet
göstererek, direniúle karúılaúılmayan her yerde,
insanları hor gören siyasal bir düzen kurmak
için çalıúılmalıdır.
Örgüt tarafından kullanılan “kilise / tarikat”
kavramı, yasalarla korunan tescilli bir kavram
de÷ildir. Kullanılan “kilise” kavramı, gerçekten
her hangi bir dinî cemaatın varlı÷ına iúaret
etmez.
Scientology örgütünün faaliyetlerini bu
örgütün faaliyetleri olarak tanımak her zaman
mümkün de÷ildir. Bu örgüte dahil çeúitli úube
ve alt kuruluúlar vardır.
Zaman, aydınlanma ve dikkatli olma zamanıdır.
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