CLARUS ANIMUS ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
- 2018 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

A 2016-ban elkészült, clarusanimus.eu internetcímen elérhető weboldalt rendszeresen
aktualizáltuk és folyamatosan új tartalmakkal egészítettük ki.
Facebook oldalunkon folyamatos tájékoztatást adtunk az aktualitásokról, hogy még több
embert érjünk el felvilágosító tevékenységünkkel.

-

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, illetve tapasztalati tanácsadást is nyújtottunk számos, minket
megkereső károsultnak, illetve aggódó hozzátartozónak.
Tájékoztatót jelentettünk meg arról, hogy hogyan lehet pénzt visszakérni a szcientológia
egyháztól, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációt közzétettük.

-

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

auditálás)

Közzétettük dr. Császár-Nagy Noémi, PhD szakpszichológus igazságügyi szakértői véleményét
a szcientológiáról (melyet a NAIH rendelt meg a vizsgálata részeként).

Közzétettük elemzéssel a szcientológia által használt
„képességvizsgálati” tesztet.

„vezetői képesség” és a

Közzétettük elemzéssel a szcientológia egyház által használt munkaszerződést.

-

a hatóságok munkájának segítése az esetleges törvénysértések felderítésében

Beszámoltunk a 2017. októberi rendőrségi, adatvédelmi hatósági és adóhivatali razziák
fejleményeiről, és segítettük az érintett hatóságok munkáját.
Beszámolunk a 2018. februári NAV-házkutatásról, és segítettük a NAV munkáját.
Közzétettük Chris Owen brit történész részletes elemzésének fordítását, melyben a
szcientológia elleni hatósági fellépések nehézségeit, és a ’90-es évekbeli görögországi
ügyészségi eljárásokat elemzi ki.
Közzétettük a szcientológia egyház által használt új adatvédelmi nyilatkozatot.

-

a szcientológia egyház és kapcsolódó szervezeteinek feltérképezése (nyilvánosan
elérhető adatokból)

Aktualizáltuk a szcientológiához köthető üzleti tanácsadók listáját.
Beszámoltunk arról, hogy a Magyarországi Szcientológia Egyház ex-elnöke miniszterelnökjelöltként országos listát állít a parlamenti választásokra.
Felhívtuk a figyelmet a Drogmentes Maraton (egy fedőszervezetük szervezi) indulására.

A szcientológia valós természetének bemutatása érdekében tett lépések
Elindítottuk Dudás Diána: Az én szcientológia sztorim című tényfeltáró könyvének
megjelentetési folyamatát.
Elérhetővé tettük magyar felirattal a Titkos életek – L. Ron Hubbard c. 1997-es
dokumentumfilmet, valamint az L. Ron Hubbard hanyatló világa c. 1968-as
dokumentumfilmet.
Az „Objektíven a szcientológiáról” blogon legalább heti rendszerességgel jelentettünk meg
friss híreket és tájékoztató anyagokat a szcientológiáról.

Elkészült Leah Remini: A szcientológia és utóhatásai c. dokumentumfilm-sorozata második
évada első 9 részének teljes magyar feliratozása, valamint megkezdődött a második és
harmadik évad feliratainak elkészítése.
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