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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 clarusanimus.eu internetcímen elérhető weboldalon elérhető tartalmakat rendszeresen 

aktualizáltuk és új tartalmakkal egészítettük ki. 

Hivatalos Facebook-oldalunkon (www.facebook.com/clarusanimus/), illetve a blogunkon 

(objektivszcn.blog.hu/) folyamatos tájékoztatást adtunk az aktualitásokról, hogy még több 

embert érjünk el felvilágosító tevékenységünkkel. 

A COVID-19 járvány során rendszeresen tudósítottuk a szcientológia egyház prominens 

tagjának, dr. Lenkei Gábornak káros tevékenységéről és oltásellenes, vírustagadó 

tevékenységéről. 

Közzétettük Csáki Réka elemzését a szcientológiáról és annak nemzetbiztonsági 

kockázatairól, amely a Hamvas Béla Kutatóintézet Arc és Álarc c. kiadványának 2018/3-4-es 

számában jelent meg. 

- 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. A névtelenségük megőrzése 

érdekében csak számokban fejezzük ki a tevékenységünket; több mint 20 olyan megkeresést 

kaptunk a tavalyi év során, ahol komolyabb családi problémákat, anyagi gondokat vagy 

tragédiát okozott a szcientológia valakinek az életében. 



 

- a hatóságok munkájának segítése az esetleges törvénysértések felderítésében 

Kérésre több alkalommal is adtunk tanácsokat a szcientológia elleni eljárássokkal 

kapcsolatban. 

 

A szcientológia valós természetének bemutatása érdekében tett lépések 

Dudás Diána könyve 

Dudás Diána: Az én szcientológia sztorim c. könyvének angol nyelvre történő fordítása 

pályázati forrásból elkészült, és megjelent e-könyvként és nyomtatott formában is. Nagyon 

jó visszajelzéseket kapott, jelenleg 4.7/5-ös értékelése van ellenőrzött vásárlóktól az Amazon 

internetes áruházában. 

A magyar változatot elektronikus könyv formájában is megjelentettük, mely minden nagyobb 

forgalmazónál elérhető. 

Médiamegjelenések 

A könyv számos sajtó- és médiamegjelenést generált, amelyek nagyban hozzájárultak a 

szcientológia jobb megismeréséhez: 

Átlátszó.hu könyvajánló – Öt évet töltött az agymosó szektában, megbánta – új magyar 
könyv a szcientológiáról (2020. január 7.) 
 
Mandiner.hu cikk – Tovább terjeszkedik a szcientológia Budapesten (2020. január 14.) 
 
Interjú a Szabad Föld hetilap 76. évfolyam 28. számában (2020. július 10.), 16. oldal, online 
itt olvasható el: Vissza a valóságba 
 
Interjú a kidsnews.hu portálon, a gondolkodó tizenévesek online magazinjában (2020. július 
17.), itt olvasható el: Ami a szcientológiát fűti 
 

Interjú a TabuzzTalk YouTube-csatorna 2020. november 20-i adásában 

 

Leah Remini: A szcientológia és utóhatásai 

Folytattuk az Emmy-díjas sorozat magyar feliratozását a harmadik évad újabb részével. 

 

         Bonyai Péter  

         kurátor 

https://szakirodalom.atlatszo.hu/2020/01/07/ot-evet-toltott-az-agymoso-szektaban-megbanta-uj-magyar-konyv-a-szcientologiarol/
https://szakirodalom.atlatszo.hu/2020/01/07/ot-evet-toltott-az-agymoso-szektaban-megbanta-uj-magyar-konyv-a-szcientologiarol/
https://mandiner.hu/cikk/20200112_tovabb_terjeszkedik_a_szcientologia_budapesten
https://szabadfold.hu/lakohelyem/vissza-a-valosagba-282056/
http://kidsnews.hu/2020/07/ami-a-szcientologiat-futi-interju-dudas-diana-exszcientologussal/
https://www.youtube.com/watch?v=fyvHQJ0oJ5w

