CLARUS ANIMUS ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2015

Céljaink
Az alapítvány 2015 szeptemberében kezdte meg tevékenységét, ezekkel a célokkal: a szcientológia
valós természetének bemutatása, káros tevékenységeinek leleplezése, az áldozatok megsegítése, a
szcientológia ellen tenni kívánóknak lehetőséget biztosítani a cselekvésre; szervezett formában
fellépni ez ellen a káros szervezet ellen, összehangolni és hatékonnyá tenni ezt az aktivizmust.

Elért eredmények a tervezett tevékenységekben
-

egy tájékoztató weboldalon minden magyarul rendelkezésre álló információt elérhetővé tenni
a szcientológiáról, többek között

Összegyűjtöttünk minden fontos és magyarul elérhető anyagot (újságcikkek, személyes történetek,
hivatalos dokumentumok, statisztikai adatok, elemzések a szektákról és a mentális manipulációról
szóló anyagok), és elkezdtük a fontosabbnak ítélt angol nyelvű anyagok lefordítását magyar nyelvre.
Az igen átfogó és több ezer oldalnyi információt tartalmazó weboldal végól 2016 elején lett kész, de
az előkészítő munkák zömét 2015-ben végeztükl el.
-

jogsegély és pszichológiai szaktanácsadás nyújtása a szcientológia és a
kapcsolatmegszakítási irányelvük áldozatainak, a szétvert családoknak – ehhez a megfelelő
jogász és pszichológus szakemberek biztosítása

Jogsegélyt és általános tanácsadást is nyújtottunk több, minket megkereső károsultnak, illetve
aggódó hozzátartozónak.
-

a szcientológia által alkalmazott módszerekről (méregtelenítés, auditálás) tudományos
szakvélemények készíttetése, kiadványaik kritikai vizsgálata

Megkeresésünkre dr. Péterfalvi Attila elnök úr által jegyzett állásfoglalást adott ki a NAIH a
szcientológiával kapcsolatos adatvédelmi aggályokról, melyet később angol nyelven is elérhetővé
tettek.
Az alapítvány kurátora írt egy szakvéleményt arról, hogy miért nem tekinthető a szcientológia egyház
lelki terápiás célzatú szolgáltatása (az ún. auditálás) vallási/egyházi tevékenységnek.

A szcientológia valós természetének bemutatása érdekében tett lépések
Az alapítvány aktívan segítette a Going Clear: A szcientológia és a hit börtöne című dokumentumfilm
magyarországi bemutatását. Az alapítvány kurátora részt vett a sajtóvetítést követő beszélgetésen,
illetve a premier során újságírói kérdésekre válaszolt. A film magyar feliratának fordítását önkéntesek
végezték, az alapítvány kurátora végezte el a szakmai lektorálást.
A film kapcsán az alapítvány kurátora interjút adott a VS.hu és a Lumens.hu online magazinoknak,
illetve az RTL Klub „Fókusz” című műsorának.
Az „Objektíven a szcientológiáról” blogon rendszeresen jelentettünk meg friss híreket és tájékoztató
anyagokat a szcientológiáról.
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