
 
 

L. Ron Hubbard 

barátai vagyunk 

 

Ezt az összeállítást képzett auditorok és esetfelügyelők készítették. 

A technológia megőrzése a célunk. 

 

Az ellopott egyház 

 
A technológia, amit tőle 
kaptunk, életek millióit 

mentette meg, de ennek 
ellenére rengeteg kritika 

és támadás érte személyét, 
a szervezeteibe ügynökök 

épültek be, az írásait pedig 
megváltoztatták. 

 

 
Az utálat célpontja 
valójában nem L. Ron 
Hubbard vagy a 
technológiája, hanem azok, 
akik átvették a 
szcientológia feletti 
irányítást és 
megváltoztatták azt. 

  

„Így hát feltételezhetjük azt, hogy akik hajlamosak kritizálni, ütni-verni, sőt halomra lőni az 

embereket, és akiknek csak ez az egy céljuk van, azok a szcientológiába kerülve eltávolítanak 

ezt-azt a tech vonalról vagy úgy ferdítik el vagy változtatják meg a tech-et, hogy a szcientológiát 

működésképtelenné tegyék.” 

VIII-as osztályú auditorképző tanfolyam, 1. előadás 

 
 
 
  



„Ha rendelkeznél egy igen átfogó és igaz tudással, 

amely általános igazságokból állna és mindenki 

egyet is értene vele, akkor őszintén szólva nagyon 

egyszerű lenne tönkretenni és csődbe vinni ezt a 

szervezetet annak átvételével és a tudás rossz 

átadásával. Ehhez csak az kell, hogy rossz legyen a 

képzés, rosszul adják át az anyagokban rejlő 

tudást, itt-ott kihagyjanak egy-két létfontosságú 

adatot, és megmásítsák az adatokat pár helyen. 

Ennek eredményeként egyfajta rabszolgatartó 

rendszert is létre lehet hozni, mármint a tudással 

való ilyen jellegű visszaéléssel.” 

SHSBC előadás, 1963. szeptember 18., A kiszolgáló fakszimile

„A jövőbe tekintve látható, hogy olyan 

anyagokat kezelünk, amelyekkel 

potenciálisan irányítani lehet az 

emberiséget. Soha nem szabad 

megengednünk, hogy ez pár ember 

monopóliuma vagy eszköze lehessen, mert 

ez veszélyeztetné az emberiség többségét, és 

katasztrofális következményekkel járna. 

Úgy hiszem, hogy az általunk ismert és 

megértett anyagok szabadságát  

csak az a garantálja, ha minél kisebb a 

hangsúly a szervezeten és minél nagyobb az 

embereken, valamint ha jó a képzés, és az 

információk átadása jól, megbízhatóan és 

teljeskörűen zajlik.  

Ha ezeket nem leszünk képesek elérni, akkor 

előbb vagy utóbb az általunk birtokolt 

tudás néhány, a bizalmunkra méltatlan 

ember tulajdonává fog válni. Ebben biztos 

vagyok, mert eddig mindig így történt.” 

LRH előadás:  Mit tesz a szcientológia 
1966. június 5., Az emberi szellem anatómiája kongresszus 



MI  TÖRTÉNT A   KÉPZÉSSEL? 

„A közönség tömegesen távol marad azoktól az orgoktól, 
amelyek megváltoztatják a technológiát.”

HCO ügyvezetői levél, 1964. szeptember 1. 
Mások által tartott technikai előadások 

(OEC 7-es kötet, 1191. oldal) 

A  SZCIENTOLÓGIA   LEGFONTOSABB  TERMÉKE

Ahogy arra a weboldal „COB kontra LRH” oldalán is kitértünk, LRH nagyon is egyértelművé tette, 
hogy kizárólag a statisztikái alapján szabad csak egy szervezetet megítélni: 

„SOHA NE IRÁNYÍTS VAGY MENEDZSELJ SEMMI MÁS, 
CSAK STATISZTIKÁK ALAPJÁN.” 

HCO PL, 1982. április 14., II. kiadvány 

Pénzügyi sorozat 29., Az összbevétel kiszámítása 

(OEC 2-es kötet, 374. oldal) 

Szintén egyértelműen fogalmazza meg azt is, hogy a 
szcientológián belüli termelést csak két fő statisztikával 
szabad mérni: 

„Az orgoknak csak két fontos értékes végterméke van. 
Az egyik a jól képzett auditorok. 
A másik az elégedett pc-k.” 



LRH ED 131 INT 
Életjavító csomag 
1970. december 8. 
(OEC 4-es kötet, 145. oldal) 

„Az orgok termékei: jól képzett tanulók és alaposan auditált pc-k.” 

HCO PL, 1970. június 17. RB 
KSW sorozat 5. RB, Technikai degradálások 
(OEC 0-ás kötet, 14. oldal) 

Ezen két termék közül az egyik fontosabb a másiknál: 

„Az auditorok mindig fontosabbak lesznek a Cleareknél. Mindig.” 

Ability magazin 70. szám 
1958 márciusának második fele 
(IV-es Tech kötet, 311. oldal) 

„Minden org egyéni statisztikája (Saint Hill-t kivéve): 

HÁNY KÉPZETT AUDITOR VAN A HOZZÁ TARTOZÓ 
TERÜLETEN. 

Saint Hill egyéni statisztikája: 

HÁNY KÉPZETT AUDITOR VAN A VILÁGON.” 

HCO PL, 1967. október 4., I. kiadvány 
Az auditorok és orgok egyéni statjai 
(OEC 4-es kötet, 118. oldal) 

„Természetesen a képzésre kell elsősorban 
koncentrálnotok.” 

LRH ED 145 INT 
1971. július 4. 
Miért kellene valami új? 
(OEC 2-es kötet, 553. oldal) 



AUDITORKÉPZÉS  

 
Az auditorképzés ezért a szcientológiában zajló tevékenységek legfontosabbika, így ennek 
statisztikája a legerősebb indikátora a szcientológia vezetősége sikerének vagy kudarcának. 

LRH számos iránylevélben és bulletinben ír arról, hogy miért az auditorképzés számít az orgok 
fő termékének, és miért létfontosságú ez minden szcientológus számára: 
  

„Amikor auditorként eléred a célod egy preclearnél, 
akkor magabiztosabb és általában véve jobb képességű 
leszel, azután többet tudsz majd tenni az egész 
univerzumért, valamint győzelmet is aratsz.” 

     The Auditor, 1968 
     Te, az auditor 
     (VIII-as Tech kötet, 169. oldal) 

 
„Kiváló auditorrá kell válni már ahhoz is, ha egyszerűen 
csak élni akarunk. De nem elég csak egy dinamika. Az 
összes dinamika együtt adja ki a szabadságot. Ezért 
nem elég Clearré válni. Ha teljesen szabad akarsz lenni, 
akkor Clearré és auditorrá kell válnod, valamint 
kezelned és auditálnod kell az embereket.” 

     Ability magazin, 72. kiadvány 
     1958. április második fele 

     (IV-es Tech kötet, 329. oldal) 
  

 „Auditorként tehetsz valamit az élettel kapcsolatban, és képes leszel konfrontálni azt. 
Sokkal szélesebb és tágabb a látóköröd az élet és az emberek terén, mint esetállapottól 
függetlenül bárki másnak, aki nem auditor.” 

The Auditor, 1968 
Te, az auditor 
(VIII-as Tech kötet, 169. oldal) 

 
„Az biztosan, de tényleg biztosan igaz, hogy képzés nélkül senki 
sem lesz OT.” 

HCO PL, 1965. március 17., I. kiadvány 
Clearré tétel és képzés 
(OEC 4-es kötet, 614. oldal) 

 

 

 

 



KÉPZÉSI STATOK 

Ezért összehasonlítottuk az LRH idejében történő képzés statjait a mostaniakkal. Amikor erre 

lehetőség volt, akkor beszkenneltük a statokat mutató eredeti kiadványokat, hogy az olvasó saját 

szemével is láthassa ezeket. 

1) DIANETIKA AUDITOROK 

1971 elején az ASHO The Auditor magazinja (61. szám) leközölt egy listát azokról a 

szcientológusokról, akik elvégezték a Hubbard Standard Dianetika Tanfolyamot (Hubbard 

Standard Dianetics Course, HSDC). Ez a lista tartalmazza mindazon szcientológusok neveit, akik 

a tanfolyam 1969. májusi megjelenését követően a magazin kiadásának dátumáig (kb. 2 évvel 

később)  lezárták azt.  

  

 



 
 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 



Az összesített adatok:  

  

LA Org 209 (több, mint 2 zárás hetente) 

ASHO 146 (kb. 1½ zárás hetente) 

San Francisco 88 (1 zárás hetente) 

Toronto 83 (1 zárás hetente) 

New York 64 (11 naponként 1 zárás) 

 

Ezzel szemben az Új Korszak Dianetika tanfolyamot (New Era Dianetics, NED Course, amely a 

Hubbard Standard Dianetika Tanfolyam modern megfelelője) lezárók száma 2004 és 2005 

között a következőképpen alakult: 

  

LA Org 0 

ASHO 3 

San Francisco 4 

Toronto 0 

New York 2 

 

A NED tanfolyamot zárók száma 2006 és 2008 között valamelyest eltért a 2004 és 2005 közötti 

értékektől, de átlagolva kb. ugyanennyire jött ki. 

A 1969 közepe és 1971 eleje közötti értékekkel összehasonlítva ez kb. 95-100%-os 

csökkenésnek felel meg. 

 



2) AKADÉMIAI SZINTEK 

Beszkenneltük az USA-n belüli 0-IV. akadémiai szintek záróinak listáit a The Auditor két 

véletlenszerűen kiválasztott, ’70-es évekbeli számából. Itt a The Auditor 90. számának két 

szekciója (a Washington D.C. Alapító Egyházból és Torontóból). 

Megjegyzés: Az akadémiai szinteken kívül az alábbi tanfolyamok zárói is láthatóak: HAS 

(Hubbard Apprentice Scientologist ― TR 0-4), HQS (Hubbard Qualified Scientologist, Hubbard 

Minősített Szcientológus), HDC (Hubbard Dianetics Course, Hubbard Dianetika Tanfolyam), 

Superliterate (szuperírástudó, a Primary Rundown {Elsődleges Rundown} terméke ― 

szótisztázás és tanulási tech), valamint a gyakornokságok. 

  

 



 

  

Ide kattintva láthatóak St. Louis, Boston, a Hírességek központja, Twin Cities (Minneapolis), San 

Francisco és Miami zárói, ugyanebből a számból véve. Beszkenneltük továbbá az Alapító Egyház 

(Washington, D.C.), San Francisco, St. Louis, a Hírességek központja, Honolulu és Toronto záróit 

a The Auditor 94. számából. 

Az elmúlt pár évben ugyanezen orgok akadémiaiszint-zárásainak havi átlaga 0 és 1 között 

mozog, ahogy az a „Mostani zárások” részben látható. 

Ez egy 85-100%-os csökkentés. 
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3) VI-OS OSZTÁLYÚ AUDITOROK 

A The Auditor 1970-es évekbeli számaiból az derül ki, hogy havi átlagban 7-9 ember zárta le a 

Tájékoztató tanfolyamot, azaz kb. évente 100-an. 

Csak az 1976-os évre vannak éves adataink. 

Összesítve: 107  

  

 

          A Tájékoztató tanfolyam végzősei (VI-os osztály) 1976-ban az ASHO-ban 



Ez hetente 2 új VI-os osztályú auditornak felel meg. 

 

Az ASHO-ban zárt új VI-os osztályú auditorok száma 2004-ben (nem számítva a VI-os osztályú 

bizonyossági tanfolyamot vagy más újratanulásokat): 6 

2005-től 2007 közepéig kissé emelkedett ez a szám, majd az Alapok kiadása után ismét lement. 

Az 1976-ban végzett 107 VI-os osztályú auditorhoz képest az elmúlt években 80-95%-os csökkenés 

tapasztalható. 
  

 
 VI-os osztályú auditorok, 1976 kontra 2004 

  



4) VIII-AS OSZTÁLYÚ AUDITOROK 

1974 áprilisában a The Auditor megjelentette a tanfolyam 1968. szeptemberi megjelenése óta az 

Egyesült Államok nyugati részén (West US) azt elvégző auditorok listáját. 

Összesítve: 252 

Ez majdnem heti egy új VIII-as osztályú auditornak felel meg ebben az 5 és fél éves időszakban.  

  

VIII-as osztályú tanfolyam zárásai az Egyesült Államok nyugati részén (West US) 

1968 szeptembere és 1974 márciusa között 

 

Vessük ezt össze a VIII-as osztályú tanfolyamot 1996 (a Technológia aranykorának megjelenése) 

és 2005 között lezárók számával, ismét az Egyesült Államok nyugati részét (West US) figyelembe 

véve. 

10 év alatt összesen: 5 

Ez kétévente 1 új VIII-as osztályú auditornak felel meg. Ha ezt összehasonlítjuk a ’60-as évek 

vége és a ’70-es évek eleje közötti heti 1 új VIII-as osztályú auditorral, akkor több mint 99%-os 

zuhanást láthatunk. 

  



 
VIII-AS OSZTÁLYÚ AUDITOROK (NYUGAT-USA) 

1968 - 74 (5 ÉS FÉL ÉV) KONTRA 1996 - 2005 (10 ÉV) 

 
 
 

 

 

 



5) JELENLEGI ZÁRÁSOK 

A következőkben véletlenszerűen kiválasztott orgok zárási statisztikáit nézzük meg a 2004 és 

2007 közötti időszakra vetítve: 

  

Los Angeles, 382. szám 

 

 

 

 

 

 

 



Las Vegas, 382. szám 

 

Santa Barbara, 382. szám 

 



Austin, 382. szám 

 

HAWAII, 380. SZÁM 

 



Sacramento, 378. szám 

 

Buffalo, 384. szám 

 



Seattle (Washington állam), 385. szám 

 

Valley (Dél-Kalifornia), 382. szám 

 



6) ÖSSZEHASONLÍTÁSOK 

Ebben a részben összehasonlítjuk az orgok ’70-es évekbeli havi zárási statisztikáit 

ugyanazon orgok aktuális zárási statisztikáival. 

Példaként St. Louis-t és az Alapító Egyházat (Washington, D.C.) mutatjuk. 

Fontos megjegyezni, hogy a ’70-es években az ASHO The Auditor magazinjában az LRH-

irányelvnek megfelelően (LRH ED 59 Int) kéthavonta közölték a zárók listáját, és a 

legtöbb org magazin is betartotta ezt. Az utóbbi időben kiadott org magazinok a fenti 

irányelvet megsértve gyakran olyan statisztikákat is megjelentetnek, amelyeket 3-4 

hónap termelését (néha 6-8 hónapét) tükrözik, és ugyanabban a számban összesítik 

ezeket.  

 
St. Louis, 1973. július (két hónap zárásai) 

 

 



 

St. Louis, 2005 (négy hónap zárásai) 

 
  

St. Louis Org – auditorképzés 
1973. július kontra  
2005. szept. – dec. 

1970-es évek Ma 

0-ás szint 4     

I-es szint 6 I-es szint 1 

II-es szint 2     

III-as szint 1 III-as szint 2 

IV-es szint 13     

Dianetika 
gyakornokság 

11     

a IV-es osztály 
gyakornoksága 

3     

Képzésben lévő 
auditorok 
összesen 

40 Képzésben 
lévő 
auditorok 
összesen 

3 



 
Washington, D.C. 1973 (két hónap zárásai) 

 

 



Washington, D.C., 2005. augusztus - november (4 hónap zárásai) 

 

  

Washington Org – 
auditorképzés 

1973. március kontra 
2005. augusztus-november 

1970-es évek Ma 

0-ás szint 2 0-ás szint 1 

I-es szint 4     

II-es szint 5 II-es szint 1 

III-as szint 3     

IV-es szint 19 IV-es szint 1 

    NED 1 

a IV-es osztály 
gyakornoksága 

8     

Képzésben lévő 
auditorok 
összesen 

41 Képzésben 
lévő 
auditorok 
összesen 

4 

  



  

  MIÉRT KERESNEK IGAZOLÁSOKAT AZ EMBEREK  

 
Amikor a képzés minden szintjén tapasztalható példátlan összeomlás bizonyítékaival 
konfrontáltatják őket, a munkatársak és a közönség tagjai gyakran mindenféle igazolásokkal 
és indokokkal válaszolnak. 

LRH alaposan kifejtette az ezen jelenség hátterében meghúzódó mentális mechanizmusokat: 
  

„Az ember gyakran elcsodálkozik azon, miért olyan 
»ésszerűsködőek« az emberek az elfogadhatatlan és 
logikátlan szituációkkal kapcsolatban. 

A válasz nagyon egyszerű: nem ismerik fel az 
outpontokat, amikor meglátják őket, ezért megpróbálják 
elérni, hogy minden logikusnak látsszon. 

Amikor valaki képes ténylegesen felismerni, hogy egy 
outpont az, ami, az már önmagában is képessé teszi arra, 
hogy némi lelki békét érjen el. 

... Az emberi reakció az outpontra: REAGÁLNI! És aztán 
»ésszerűvé« válni, és elfogadni valamilyen magyarázatot 
rá ― általában hamisat. 
 

Biztonsággal mondhatjuk, hogy az »ésszerűsködés« annak a tünete, hogy valaki képtelen 
felismerni az outpontokról, hogy azok outpontok, és nem tudja a tényleges szituáció 
felfedezésére használni őket.” 

HCO PL, 1973. szeptember 30., II. kiadvány 
Adatsorozat 30., Szituációk megtalálása 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 128. oldal) 

„Sokan le vannak ragadva azon az áramláson, hogy ésszerűnek és épelméjűnek kell 
lenniük ― és ennek butaság a vége. Tehát ésszerűsködővé válnak. A gonosszal való 
konfrontálásuk ― alapvetően az outpontokkal való konfrontálásuk ― nem elégséges.” 

HCO PL, 1977. március 18. RA 
Adatsorozat 43. RA, Kiértékelések és programok 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 167. oldal) 

„Borzasztó látni, hogy az emberek mennyire könnyen kapnak az álfelidézés után. 
Ez azért van, mert a logikátlan sorrend kényelmetlen. Ezért, hogy megszabaduljanak  a 
kényelmetlenségtől, az outpont not-iselésével eltorzítják a saját megfigyelésüket, és 
valami más következtetésre jutnak.” 
 

HCO PL, 1970. május 18. 

Adatsorozat 7., Jártasság, (Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 29. oldal) 

 



 

 

  

„Azok az igazán őrült emberek ebben az univerzumban, 
akik elmagyarázzák, hogy mennyire rosszul is megy a 
dolog, sőt még az okokat is megnevezik, de NEM HOZZÁK 
AZT RENDBE.” 

      HCO PL, 1967. augusztus 19. 
      A legfőbb próba 
      (OEC 0-ás kötet, 236. oldal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉPSZERŰ IGAZOLÁSOK  

 
A következő igazolások hangzanak el leggyakrabban a képzési statok összeomlására. 
Minden egyes igazolásra megadtuk a megfelelő választ, LRH irányelvekből idézve. 

1. igazolás  

Ezrével tanulják a világ minden táján az Alapokat az orgok Akadémiáin. Ez is képzésnek számít, 
igaz? 

Válasz: 

LRH már 1961-ban teljesen egyértelművé tette, hogy mi számít akadémiai képzésnek és mi nem: 
  

„Láthatóan elég nagy a zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy mit is 
kellene tanítani az Akadémiákon. 

... Egyszerűen vessetek el minden olyan órarendet, osztályt és 
különleges megoldást, melyek célja annak elkerülése, hogy 
konfrontálni kelljen a tanulókkal. Semmi nem tudja 
helyettesíteni a képzést. 

Mivel mindannyian a huszadik század közepének oktatási 
rendszerében tanultunk, hajlamosak vagyunk megfelelő 
oktatásnak hinni azt, hogy osztályoknak tartunk tanórákat, és 
ezek keretében feldolgozzuk a tankönyvekben leírtakat. Nos, ez 
nem így működik. 

Azért vagyunk, hogy kiképezzek az auditorokat, nem pedig azért, hogy oktassuk őket. Tehát 
képezni kell őket. 

... Az Akadémián kívül persze el lehet szórakozni az elmélettel, lehet könyveket olvasni és így 
tovább. De csak az Akadémián lehet bizonyos dolgokat MEGTANULNI, amelyeket a világ 
összes könyve sem fog megtanítani. 

... Ezért nem osztályokat kell képezni, mivel ez az osztály nevű terminál sosem fog auditálni 
senkit sem. A tanulókat kell tehát egyénenként képezni, akik ezután majd auditálni fogják 
az embereket; csak az egyének, nem pedig az osztályok, fognak majd egyáltalán auditálni.” 

HCOB, 1961. június 7. 
Az akadémiai órarendek tisztázása 
(OEC 4-es kötet, 568. oldal) 

 
„A tanuló nyilvánvalóan inkább egy gondolattal, elmélettel vagy valaminek a gyors 
végiggondolásával konfrontálna, mintsem hogy szembe kelljen néznie igazi, aktív 
engramokkal, szekunderekkel és bankokkal. Nem képezzük tehát őket megfelelően.” 

HCO PL, 1958. október 2. 
Az akadémiai tanfolyamok értékesítése és bonyolítása 
(OEC 4-es kötet, 554. oldal) 

 



 
„Az elméletet és az eljárásokat meg lehet tanulni könyvekből, hangszalagra vett 
előadásokból, valamint tanórákon is. A technikai jártasságokat csak az Akadémiákon lehet 
elsajátítani... ezt a tényt a hosszú évek során tett megfigyeléseink is igazolják.” 

HCO PL, 1961. április 17. 
Új irányelv a professzionális képzésre 
(OEC 4-es kötet, 565. oldal) 

 
„Létrehozunk egy Gyakorlati részleget, mivel nemrégiben úgy találtuk, hogy az elméletet 
könnyebben konfrontálják a tanulók, mint a cselekvőséget. Ennek az a célja, hogy a tanulók 
konfrontáljanak, és pontos legyen a cselekvőségük. Ez a részleg nem válhat a későbbiekben 
egy második Elméleti részleggé, ahol szöveges anyagokat kell tanulmányozni. A Gyakorlati 
részlegben a tanuló csak tényleges cselekvést igénylő gyakorlati feladatokat végezhet. 

... A szándékunk az, hogy a tanfolyami képzéseken a hangsúly a hibátlan auditálás 
képességének elsajátításán legyen, továbbá a tanulónak ismernie kell a szcientológia 
elméletét és a céljait is. A tanulónak egy tanfolyam elvégzése után képesnek kell lennie a 
szcientológia alkalmazására és kiváló auditálási eredmények elérésére.” 

HCO PL, 1962. május 14. 
Képzési részlegek 
(OEC 4-es kötet, 583. oldal) 

 
„... Az Akadémiának az a célja, hogy auditorokat képezzen...” 

HCO PL, 1965. szeptember 21., V. kiadvány 
E-méter drillek 
(OEC 4-es kötet, 626. oldal) 
  

„Addig tömheted a tanuló fejét elmélettel, amíg már a fülén is az 
jön ki, de egészen addig nem lesz belőle auditor, amíg nem 
AUDITÁL. 
 
Még attól sem lesz auditor, hogy az összes valaha kitalált drillen 
végigviszed; mindenképpen AUDITÁLNIA kell ehhez. 

... Ebbe az irányba megyünk most ― AUDITOROKAT fogunk 
KÉPEZNI.” 

LRH ED 299 INT 
A vég nélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

 
 
„Sokkal hasznosabb kevés, de nagyon jól megtanított adatot átadni, mint egy nagy, de 
hiányos adatmennyiséget. Tehát ne taníts az Akadémián egy kis Saint Hill-i tanfolyamot. 
Hagyd meg ezt Saint Hillnek. 

... Az ideális akadémiai tanuló egy olyan szakember, aki kevés dolgot tud, de azokat biztos 
kézzel, jól és következetesen végzi. 

 



Ezért az ellenőrzőlapjának rövidnek kell lennie.” 

LRH ED 667 INT 
1967. november 9. 
Akadémiai ellenőrzőlapok 
(OEC 4-es kötet, 630. oldal) 

 
Ezek a referenciák nagyon is érvényesek az Alapokra. A 18 könyvből és 280 előadásból álló 
Alapok tanfolyam, amelyet COB adott ki 2007 nyarán, a második leghosszabb tanfolyam a 
szcientológiában a Tájékoztató tanfolyam után. Fontos azt megjegyezni, hogy a Tájékoztató 
tanfolyammal és a standard akadémiai tanfolyamokkal ellentétben nincs gyakorlati része, és 
semmiféle auditálási vagy más típusú jártasságot nem tanít meg. 

 
2. igazolás  

Igaz, hogy sokkal kevesebb auditort képeznek, de a modern képzés minősége sokkal jobb, mint a 
Technológia aranykora előtt. 

Válasz: 

Ez ellentmondó adat. LRH számos referenciában egyértelművé tette, hogy a tanfolyamtermek a 
képzés színvonalával arányosan telnek meg: 

„A regisztrátoroknak nem sok kihatása van az akadémiai beiratkozások számára. 
Az akadémiai képzés színvonala és minősége a meghatározó szempont. 

Ez persze nagyon viccesen hangzik. A rossz Akadémia szinte azonnal kiürül. 

Nincsenek új beiratkozók, ha rosszul vezetik az Akadémiát. 
A jó Akadémiába rejtélyes módon igen sokan jelentkeznek. 

Ez az utóbbi évek nagy tanulsága. 
Igen mókás dolog ezt látni. 
 
Talán sosem fogjátok tudni kideríteni, hogy honnan szereztek 
tudomást a jó képzésről. 
 
Hiszen alig telt el valami idő! 
 
A HGC minőségi problémái csak 6-7 hónap múlva éreztetik 
hatásukat a bevétel és a pc-k területén, és további 6-7 hónapra 
van szükség, hogy újra beinduljon. 
 
Az Akadémiára ez nem érvényes. Mindkét dologhoz elég egy 
hét. Rendkívül gyorsan történnek ott ezek a dolgok.” 

HCO PL, 1962. szeptember 17. R 
Az Akadémia elrendezése 
(OEC 4-es kötet, 599. oldal) 

 



 
„Az összes org adminisztratív vonalain rajta vagyok, szóval minden köntörfalazás nélkül és 
egyértelműen kijelenthetem ezt: 

A STATJAIK A SZOLGÁLTATÁS MENNYISÉGÉTŐL ÉS MINŐSÉGÉTŐL FÜGGENEK.” 

HCOB, 1971. augusztus 25. 
Esetfelügyelői sorozat 56., Hogyan érjünk el eredményeket a HGC-ben 
(Tech témák 1-es kötete, 210. oldal) 

 
3. igazolás  

Bár a képzési statok nagyon lenn vannak, más termékekhez tartozó statok viszont felmentek, mint 
például az Út a Boldogsághoz és az Önkéntes Lelkész programok, az Alapok könyvtárkampány és 
az LRH ponyvaregény projekt. 

Válasz: 

„Az orgoknak csak két fontos értékes végterméke van. 
Az egyik a jól képzett auditorok. A másik az elégedett pc-k. 

... A tech és admin irányelvek egyetlen célja, hogy elősegítsék ezen két termék MENNYISÉGI 
előállítását.” 

LRH ED 131 INT 
Életjavító csomag 
1970. december 8. 
(OEC 4-es kötet, 145. oldal) 

 
Az ABLE, CCHR és az Önkéntes Lelkész statok csak résztermékek.  
  

LRH világosan leírta, hogy az értékes végtermékek statjai alapján menedzseljük a 
tevékenységeinket, nem pedig a résztermékek statjai alapján: 

 
Minden részterméklista próbája az,  hogy eredményez-e 
VFP-ket (Valuable Final Product, értékes végtermék)? 
 
Ha nem, akkor valaki azzal volt elfoglalva, hogy a 
munkatársakat elfoglalttá tegye. 

A helyes részterméklista próbája az, hogy jó VFP-ket 
eredményez-e, amikor használják.” 

HCO PL, 1978. július 24. 
Résztermékek, hogyan állítsunk össze részterméklistát 
(OEC 7-es kötet, 826. oldal) 

  

  



„Csak a valódi VFP számít.” 

HCO PL, 1980. február 28. 
Orgsorozat 41. 
A termelés és az ember életszínvonala 
(OEC 0-ás kötet, 313. oldal) 

 
  

„A statok attól függnek, hogy történik-e auditálás és 
tanítják-e. 

... Alapvetően így lesz a miénk a világ – az auditálás révén. 

... Természetesen értékesek a kis, élőségről szóló 
tanfolyamok, a védekezés, az irányelvek, az OEC és a 
promóció is. De csak olyan mértékben, amennyire elérik, 
hogy bejöjjennek az emberek auditálást kapni és 
auditornak képződni. 

... Az org eléri, hogy az emberek (különféle grádienseken) 
auditálást kapjanak és ráveszi őket, hogy képződjenek ki 
auditornak. 

Ez az org elsődleges célja, hiszen csak az auditálás képes rendbe rakni a közösséget. 
 
Ebből lesznek az akciók. Ebből lesz a bevétel. 

Ha egy org tevékenységeit nem ez határozza meg, akkor a világ legjobb menedzsmentjével 
sem lehet felfuttatni. 

Ez már csak így van.” 

LRH ED 67 INT 
Hogyan növeljük a statokat 
1969. december 20. 
(OEC 4-es kötet, 127. oldal) 

 
4. igazolás  

A tévé, a drogok és a pszichók oktatási szabotázsakciói miatt szinte írástudatlan a társadalom 
többsége, és nem tudnak tanulni. 

 

 



Válasz: 

Egyrészt ezek a tényezők már a ’70-es évek elején zajlott képzési fellendülés idején is jelentős 
hatással voltak, másrészt mostanra már rengeteg LRH-eszköz létezik a tanulási problémák 
kibogozására. 

A teljesség igénye nélkül felsorolunk pár tanulást segítő eszközt és azok zárójelenségeit: 
 
1-es módszerű szótisztázás 

„Ha megfelelően végigcsinálják és lezárják, akkor az 1-es módszerű szótisztázás eredménye 
AZ EMBER ÁLTAL KORÁBBAN TANULT TUDÁS VISSZANYERÉSE. 

Ez a tényező önmagában óriási nyereséggel járhat az illető számára. 
További előny az, hogy a korábbi tárgyak megnemértéseinek kitisztázásával megnyílik az 
út a tanuló előtt és így képes lesz a legtöbbet kihozni abból a tanfolyamból vagy 
tevékenységből, amelyet éppen végez. Most már könnyebb neki lesz megtanulni és 
megérteni bármilyen tárgy anyagait, hiszen a korábbi megnemértések nem akadályozzák 
már ebben.” 

HCOB, 1979. szeptember 25. RB 
Szótisztázási sorozat 34. 
1-es módszerű szótisztázás 
(XI-es Tech kötet, 540. oldal) 

Elsődleges Rundown (Primary Rundown, PRD): 

„Az Elsődleges Rundown szótisztázásból és tanulási 
techből áll. Szuperírástudóvá teszi a tanulót. 

... Az Elsődleges Rundown a zsenialitás előszobája. 

A szuperírástudóság egy új emberi létállapot, a 
múltban csak véletlenszerűen érték el néhányan, akiket 
később az emberi faj zsenijei és nagy nevei között 
tartottak számon.” 

HCOB, 1972. április 4. R 
Elsődleges Rundown 
(X-es Tech kötet, 84. kötet) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tanulási Zöld Űrlap: 

„A Tanulási Zöld Űrlap egy olyan elemző lista, amely megtalálja a 
tanuló tanulási problémáit és indikálja azok kezelését. Olyan 
jellegű problémákkal foglalkozik, amelyek nagymértékben 
függetlenek a meg nem értett szavaktól vagy azokon felül 
jelentkeznek. 

... A Tanulási Zöld Űrlap zárójelensége egy olyan személy, aki tudja, 
hogy képes tanulni.” 

HCOB, 1981. május 4. RA 
Tanulási sorozat 10. RA, Tanulási Zöld Űrlap 
(XII-es Tech kötet, 296. oldal) 

 
Dianetika Tanulómegmentő Intenzív 

„Ez egy opcionális lépés a tanulási problémákkal küszködő pc-k 
számára. 

... Le kell zárni az intenzívet, ha a tanuló már boldog a tanulással 
kapcsolatban.” 

1978. július 2. 
NED sorozat 11. 
Dianetika Tanulómegmentő Intenzív 
(XI-es Tech kötet, 169. oldal) 

  

Ezeken kívül rendelkezésre állnak még: Tanulói Gyóntatás, Tanulógyorsító Rundown, Tanulói 
FPRD-űrlap, a szótisztázás összes módszere, Hamis Adat Lefejtés, Megsemmisítő MU-keresés és 
még számos Tech és Kval eszköz a tanuló kibogozásának elősegítésére. 

A tech totális degradálása azt mondani vagy sugallni, hogy ezek az akciók már nem működnek 
vagy hogy ezen rundown-ok zárójelenségeit már nem lehet elérni. 

 
5. igazolás  

A publikok (a közönség tagjai) etikátlanok vagy PTS-ek. 

Válasz: 

„Nincsenek rossz pc-k vagy tanulók.” 

HCOB 1972. június 25. 
Tanulók és pc-k visszahozása 
(X-es Tech kötet, 185. kötet) 

 



 
„Úgy találtuk, hogy egy org minden 
sikertelenségének BELSŐ oka van. Az orgot 
körülvevő, közönségből álló területnek nagyon kevés 
köze van ahhoz, hogy vajon a statisztikák fenn 
vannak-e, vagy lenn.” 

HCO PL, 1972. március 7. R 
Megalapozásitiszt-sorozat 1. R, A megalapozási tiszt 
(Menedzsmentsorozatok 2-es kötet, 3. oldal) 

 
LRH ezután megadja annak valódi okát, hogy miért nem 
jár a közönség képzésre vagy auditálásra: 
  

„A közönség tömegesen távol marad azoktól az orgoktól, amelyek megváltoztatják a 
technológiát.” 

HCO ügyvezetői levél, 1964. szeptember 1. 
Mások által tartott technikai előadások 
(OEC 7-es kötet, 1191. oldal) 
 
  

„Ha rossz a tech, szinte lehetetlen tanulókat vagy pc-ket szerezni.” 

HCO PL, 1961. május 29., I. kiadvány 
KSW sorozat 3., Minőség és admin a központi orgokban 
(OEC 0-ás kötet, 18. oldal) 

 
„A KÖZÖNSÉG RENDKÍVÜLI UTÁLJA, HA MEGTAGADJÁK TŐLE A DIANETIKÁT ÉS A 
SZCIENTOLÓGIÁT.” 

HCO PL, 1972. szeptember 25. 
Tanulók és pc-k visszahozása 
(OEC 4-es kötet, 269. oldal) 

 
„De az igazság az, hogy a közönség csak addig áll melléd, amíg eredményeket érsz el. 
 
Az eredmények eltűnése felzúdulást vált ki a területen.” 

HCO PL, 1971. október 26. 
KSW sorozat 6., Tech lezüllesztések 
(OEC 5-ös kötet, 97. oldal) 

 

 

 

 

 



 
6. igazolás  

A COB már megoldotta a képzési szituációt a Technológia aranykorával és a Tudás aranykorával, 
de idő kell ahhoz, hogy ez a statokban is megmutatkozzon. 

 

Válasz: 

LRH írt arról is, hogy mennyi időre van szüksége egy ügyvezetőnek ahhoz, hogy megfordítsa a 
lefelé menő statokat: 

„Bármely ügyvezetői siker titka az arra való képesség, hogy gyorsan lezárjuk az 
akcióciklusokat. 

A döntő szó a LEZÁRNI. 

Az ide-oda utalás felelőtlenség. Azok az emberek, akik félnek a felelősségvállalástól, nem 
ügyvezetők, hanem munkások. 

AZ OLYAN ÜGYVEZETŐK, AKIK NEM ÚGY KEZELNEK ÜGYEKET, HOGY AZOKAT LEZÁRJÁK, 
AKIK IDE-ODA UTALGATNAK, VAGY LASSÍTJÁK AZ ADMINT, TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁG ELÉ 
ÁLLÍTHATÓK OUT-ADMIN VÁDJÁVAL.” 

HCO PL, 1968. február 22. 
Etika és admin, lassú admin 
(OEC 1-es kötet, 893. oldal) 

 
„Egy kiértékelő vagy egy ügyvezető próbája: 
 
»El tudod-e érni a szervezetednél, hogy egy építő dolgot azon nyomban végezzen, bármilyen 
feleselés vagy értelmetlenség nélkül, és oly módon fog-e ez megvalósulni, hogy azonnal 
megnövelje a statisztikákat??« Ha igen, jó adminisztrátor vagy. Ha nem tudod megcsinálni, 
akkor mindenféle súrlódások lesznek.” 

HCO PL, 1977. március 18. RA 
Adatsorozat 43. RA, Kiértékelések és programok 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 167. oldal) 
 
  



„Az ügyvezető legfőbb próbája ..., hogy ELÉRJE, HOGY A 
DOLGOK JÓL MENJENEK.” 

... Az ügyvezető valójában olyan dolgozó, aki mindennemű 
munkát meg tud csinálni a felügyelete alatt álló területen, és 
aki képes észrevenni és gyorsan dolgozva kijavítani minden 
outness-t, amelyet megfigyel a felelőssége alá tartozó 
tevékenységek működésében.” 

HCO PL, 1971. július 28. 
Admin Know-How 26. 
(OEC 7-es kötet, 426. oldal) 

 
 
„Ha a heti statisztikai csökkenésekkel nem foglalkoznak, akkor az org kisebb lesz, 
instabilabbá válik, egyre kevesebb embernek kell egyre több munkát végeznie, és mindenki 
számára csak tehertétel lesz.” 

HCO PL, 1971. május 5. RA, II. kiadvány 
A statisztikák leolvasása 
(OEC 0-ás kötet, 677. oldal) 

 
„Az egyetlen óriási hiba, amit egy szervezet elkövethet a dolog megtörténte előtti 
vizsgálaton kívül a szituációk gyors és végleges kezelésének elmulasztása.” 

HCO PL, 1968. május 4. 
Szituációk kezelése 
(OEC 0-ás kötet, 245. oldal) 

 
„Ha az ügyvezető titkár úgy figyeli a statisztikákat, mint az éhes macska az egérlyukat, és 
megszállottan vizsgálódni kezd, ha az egyik lemegy vagy lenn marad, akkor az org 
terjeszkedni és virágozni fog.” 

HCO PL, 1966. február 1., II. kiadvány 
Veszély állapotok – 
Az ügyvezető titkárok vizsgálatai, 
hogyan végezzük ezeket 
(OEC 7-es kötet, 686. oldal) 

  

„Tudtad, hogy az abszolút mértékben Standard Tech (teljes, a 
legapróbb részletekig Standard Tech) használata egy 
szervezetben legalább meg fogja háromszorozni annak 
statjait kilencven napon belül. Ez elkerülhetetlenül be fog 
következni.” 

      VIII-as osztály, 1. előadás 
      Bevezetés a standard techbe 
      1968. szeptember 24. 

  

 

 



A COB első megoldása a képzésre, a Technológia aranykora 1996-ban jelent meg és került 
bevezetésre, azaz 15 évvel ezelőtt. 

A második megoldása, a Tudás aranykorának I. fázisa (a Kongresszusok) 7 évvel ezelőtt jelent 
meg. 

A legújabb megoldása, a Tudás aranykorának II. fázisa (az Alapok) 2007 nyarán jelent meg, azaz 
4 évvel ezelőtt. 

Egyik időtartam sem felel meg az LRH által megadott paramétereknek („kilencven nap”, 
„gyorsan”, „azonnal” stb.). 
 

 
7. igazolás  

A társadalmunkat fenyegető zsugorodó spirálnak köszönhetően az emberek sokkal inkább le 
vannak ragadva az első dinamikájukon, mint régebben, így nem akarnak képződni vagy másokat 
auditálni. 

 

Válasz: 

Ezt írta LRH 1972-ben, amikor a „zsugorodó spirál” már igencsak jelen volt ebben a 
civilizációban: 

„A szcientológusok többsége auditor akar lenni. 
Szóval nincs elég auditorotok? Nevetnem kell.” 

HCOB, 1972. augusztus 16. 
Esetfelügyelői sorozat 84., Hibátlan C/S-elés 
(X-es Tech kötet, 198. oldal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Három évvel később ezt írta: 

„Hogy mi a »titka« annak, hogy minden egyes orgot képes 
voltam rendkívül sikeressé tenni, amelyet közvetlenül 
menedzseltem? Soha eszembe se jutott, hogy valaki ne 
akarna auditorokat képezni vagy rosszul képezné őket. 
 
Sokan akarnak auditorok lenni. Ha nem hiszed, mérd fel 
erre az igényt a munkatársak körében. 
 
Tehát mindenképpen lehetséges egy Akadémiát vagy 
szcientológia főiskolát jól irányítani, amely így tele lesz.” 

LRH ED 258 INT 
1975. január 17. 
Hogyan korlátozod 
az orgod méretét és bevételét 
(OEC 4-es kötet, 407. oldal) 

 
„... A felmérések azt mutatják, hogy a közönség 68%-a ki akar képződni auditornak!” 

LRH ED 258-1 INT 
1975. március 15. 
Hogyan tud megnövelni 
az orgod méretét és bevételét 
(OEC 4-es kötet, 411. oldal) 

8. igazolás  

Bár a képzési statok összeomlottak a ’70-es évek toronymagas értékeihez képest, úgy tűnik, hogy 
pár stat mégiscsak emelkedett a korábbi mélyponthoz viszonyítva. Ez már felfelé menőnek számít, 
igaz? 

Válasz: 

„... És teljesen rendjén van alaposan lehordani azokat az embereket vagy orgokat, akik nem 
juttatják a statjaikat egy életképes tartományba. 

... De akkor tényleg tedd is meg.” 

HCO PL 1976. szeptember 20.-1 
Orgsorozat 35.-1, A statnyomás tisztázása 
(OEC 0-ás kötet, 696. oldal) 

 
„Amikor egy stat egy teljesen életképtelen tartományban van, akkor valójában Nemlétben 
vagy még rosszabb állapotban van...” 

HCO PL, 1982. szeptember 28. 
A statisztikák és a menedzsment alapjai 
(OEC 7-es kötet, 562. oldal) 

 
A 2 évtized alatt 80-100%-kkal csökkenő és összeomló statokra igaznak tűnik ez. 
  

 



 
9. igazolás  

Bár a képzési statok nagyon lenn vannak, a COB és a Nemzetközi Vezetés minden bizonnyal ismer 
olyan adatokat, amelyeket mi nem, például a témával kapcsolatos bizalmas LRH-tanácsokat. 

 

Válasz: 

„Amikor az oktatók vagy a vezetők megmásított technológiát vagy szokatlan megoldásokat 
adnak át, akkor a tanuló úgy érzi, hogy valahogyan biztos belső információkhoz jutottak, 
egy olyan adatcsatornán, amelyhez a tanuló nem fér hozzá. 

... A technológia egésze megtalálható az általam kiadott HCO-bulletinekben, HCO-
iránylevelekben és hangszalagra vett előadásokban. 

Semmit nem mondok az embereknek valamiféle bizalmas módon, még az oktatóknak sem. 

... Még a legközelebbi munkatársaim és a kommunikátoraim is pár nap múlva HCOB vagy 
HCO PL formájában viszontlátják a szóban ismertetett eljárásokat vagy terveket. 

Az Isten szerelmére, ne gondoljátok egy rejtett csatorna bizonyítékának a megmásítást!” 

HCO PL, 1965. április 16., I. kiadvány 
KSW sorozat 22, A rejtett adatcsatorna 
(OEC 4-es kötet, 347. oldal) 

  

  

„A »rejtett adatcsatorna« annak tettetése, hogy bizonyos, 
a HCOB-kben, könyvekben és hangszalagokon nem 
szereplő adatok is léteznek.” 

HCOB, 1971. szeptember 1., I. kiadvány 
Esetfelügyelői sorozat 57. 
A C/S, mint képzési tiszt 
Program a hibátlan auditálás elérésére 
(Tech témák 1-es kötete, 214. oldal) 

  

 



 
10. igazolás  

A tanfolyamtermeink terjeszkedését a kormányok, pszichók és más SP-k soha nem látott méretű 
elnyomása gátolja meg. 

 

Válasz: 

„Az évek során megtanultam, hogy minden statisztikánkat belsőleg okozzuk. 
 
A STATOKAT TETSZÉS SZERINT TUDJUK OKOZNI. Külső akciók nem befolyásolják őket. 

Egy újság oldalakat írhat tele enthétával, és ez egyáltalán nem befolyásolja a statjainkat.” 

HCO PL, 1977. március 18. RA 
Adatsorozat 43. RA, Kiértékelések és programok 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 167. oldal) 

 
„A közönség mindig elérhető. Az ellenséges akciók nem hatnak a statjainkra. 
Csak az orgon belüli akciók vagy a fentről jövő utasítások hatására változnak meg.” 

LRH ED 104 INT 
Az auditálás eladásának és szolgáltatásának 1.sz. programja 
1970. június 2. 
(OEC 5-ös kötet, 258. oldal) 

  

„A szervezetet saját kórokozói pusztítják el.” 

Hangszalag: A szervezési tábla és az élőség 
1965. április 6. 

  



„Úgy találtuk, hogy egy org minden sikertelenségének 
BELSŐ oka van.” 

     HCO PL, 1972. március 7. R 
     A megalapozási tiszt 
     (Menedzsmentsorozatok 2-es kötet, 3. oldal)  
  

„Tehát a szörnyeteg, amely felfalhat minket, a nem a 
kormány vagy a fejesek. Csak a technológiánk 
megtartásának és gyakorlásának elmulasztása lehet 
végzetes számunkra.” 

     HCO PL, 1965. február 7. 
     KSW sorozat 1., A szcientológia működésben tartása 
     (OEC 0-ás kötet, 7. oldal) 

  ELNÉZŐSÉG  

 
Végül az összes többi, a fentiekben nem említett igazolásra: 

 
„Irgalmatlanul nagy hibát követhet el az ügyvezető a grafikonok leolvasásában és a 
grafikon alapján való menedzselésben, ha elnézően bánik a grafikonokkal. Ezt A 
STATISZTIKA IGAZOLÁSÁNAK nevezzük. 

Ez a legeslegnagyobb hiba, amelyet ügyvezetők a grafikonok értelmezése során  
elkövethetnek, és az egyetlen dolog, ami romba fogja dönteni az orgot. 

Láttam, amikor egy egész org szó szerint hónapokon át tolerált egy összeomlott lezárási 
grafikont... 

Soha ne IGAZOLD, hogy egy grafikon miért megy továbbra is lefelé, és soha ne légy elnéző 
ezzel kapcsolatban. 
 
A lefelé menő grafikon egyszerűen lefelé menő grafikon, és valaki hibázik.” 

HCO PL, 1966. november 5. R 
Admin know-how sorozat 5. R 
Statisztikaértelmezés, statisztikaelemzés 
(OEC 7-es kötet, 315. oldal) 

 



 
„Ne légy elnéző a lefelé menő statisztikákkal. Azért 
vannak lenn, mert lenn vannak. Ha valaki volna 
azon a poszton, fenn lennének.” 

      HCO PL, 1966. március 6., I. kiadvány 
      Jutalmak és büntetések 
      (OEC 0-ás kötet, 504. oldal) 

 
„A statok csak azért vannak lenn, mert valaki nem 
nyomta fel őket... Mindig fel lehet nyomni a 
statokat.” 

      HCO PL, 1968. február 8., I. kiadvány 
      Admin know-how sorozat 18., A statisztikák megmagyarázása 
      (OEC 0-ás kötet, 682. oldal) 

 
„Nem nehéz felvinni a statjainkat.” 

HCO PL, 1971. november 12. R, II. kiadvány 
Hogyan növeld a statisztikád és a fizetésed 
(OEC 0-ás kötet, 688. oldal) 

 

 
„Mindig fel lehet nyomni a statokat. Kemény munka. Előrelátás. Kezdeményezőkészség. De 
mindig fel lehet nyomni a statokat. Ez az igazság, és ez nem igényel magyarázatokat.” 

HCO PL, 1968. február 8., II. kiadvány 
A statisztikák megmagyarázása 
(OEC 0-ás kötet, 682. oldal) 

Röviden összefoglalva: a jelenlegi menedzsment elérte azt, hogy a szcientológia legfontosabb 
statisztikája több mint két évtizeden át a valaha volt legalacsonyabb értékeket mutatja. Erre 
nincs magyarázat, igazolás vagy mentség. 

  

 

 

 

 

 

 



  MEGMÁSÍTOTT TECH  

 
LRH egyértelművé tette, hogy a képzési statok akkor omlanak össze, ha súlyos out-tech 
szituációk fordulnak elő az orgokban:  
  

„Eltűnnek annak a területnek az auditorai, amelyen sokáig 
toleráljuk a jó tech hiányát. 

... HA EGY TERÜLETEN ROSSZ MINŐSÉGŰ A KÉPZÉS... AKKOR 
HAMAROSAN AUDITOROK SEM LESZNEK.” 

Flag Bureaux adatlevél 69. 
Tech szolgáltatási szituáció 
1971. március 28. 
(OEC 4-es kötet, 148. oldal) 

„A jó Akadémiák tele vannak tanulókkal. A gyengék üresek. 
Ez mindig igaz az Akadémiákra.” 

HCO PL, 1962. szeptember 17. R 
Az Akadémia elrendezése 
(OEC 4-es kötet, 599. oldal) 

 
„A közönség tömegesen távol marad azoktól az orgoktól, amelyek megváltoztatják a 
technológiát. Az olyan kongresszusokat stb. is elkerülik, amelyek egy vián keresztül adják át 
a technológiát.” 

HCO ügyvezetői levél, 1964. szeptember 1. 
Mások által tartott technikai előadások 
(OEC 7-es kötet, 1191. oldal) 

  

„Ha rossz a tech, szinte lehetetlen tanulókat vagy 
pc-ket szerezni.” 

HCO PL 1961. május 29., I. kiadvány 
KSW sorozat 3., Minőség és admin a központi 
orgokban 
(OEC 0-ás kötet, 18. oldal) 

„Csak egy nagy stabil adatod van: 

HA NEM MŰKÖDIK, AKKOR VÁLTOZTATTAK 
RAJTA.” 

HCOB, 1969. május 20. 
A dianetika működésben tartása egy területen 
(VIII-as Tech kötet, 415. oldal) 

 

 



  

  

  

„A standard tech elhagyása és szokatlan megoldások 
alkalmazása. 
 
Ezt mindig megfigyelhető, ha összeomlik a tech.” 

HCO PL, 1966. február 10. R, II. kiadvány 
A tech megmentése 
(OEC 4-es kötet, 1087. oldal) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   A  KÉPZÉS SZABOTÁLÁSA  
EGY TANULSÁGOS KRÓNIKA  

 
A következőkben röviden összefoglaljuk azokat az out-tech elemeket, amelyek David 
Miscavige, a Vallási Technológiai Központ (Religious Technology Center) vezetőtestületének 
elnöke (Chairman of the Board, COB) adott hozzá a szcientológia képzési sorrendjéhez az ’80-
as évek eleje óta, amikor is átvette az egyház irányítását. 

1982 

MISSZIÓK 

 

A San Francisco-i misszióvezetői konferencián COB és az új vezetőségi csapata az USA 
misszióvezetőinek kb. 85%-át (28-at a 33-ból) elnyomó személlyé nyilvánította. 

Mind a keménykezű etikai fellépés, mind pedig a SP-k elképesztő százalékos aránya LRH-
irányelveket sért: 

„Az orgok E/O-inak és MAA-inak tilos kemény etikai lépéseket kezdeményezni a missziók 
és a misszióvezetők ellen. 

... A missziók elsősorban PR-tevékenységnek számítanak. Amikor etikát használsz, 
kevered a két gyakorlatot. 

A missziókban már létezik egy védekező mechanizmus. Ha standardul használják a 
dianetikát és a szcientológiát, és forráshűek maradnak, akkor virágozni fognak. Ha nem, 

akkor úgyis tönkremennek, mert a PR mögül eltűnik a realitás. 

... Az irányelveinkben nem szerepel a missziókkal szembeni keménykezű fellépés. 

... A misszióvezetők szinte kivétel nélkül rendes és készséges emberek, és bízunk abban, 
hogy helyesen fognak cselekedni.” 

HCO PL, 1970. április 18., I. kiadvány 
Etika és missziók 
(OEC 1-es kötet, 795. oldal) 
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„Valahányszor az derül ki, hogy harminc munkatársat 
kirúgtak, mert elnyomók voltak, te tudod, hogy 
helytelen Miértjük volt, mert a százalék nem stimmel. 
Ez ennyire számszerű. 

Ha ezt csinálták, akkor biztosíthatlak arról is, hogy az 
elnyomó személyt meghagyták munkatársnak, és arról 
is biztosíthatlak, hogy aki ezt tette, az elnyomó.” 

HCO PL, 1977. március 15. RA 
Adatsorozat 41. RA, Kiértekelés, a szituáció 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 154. oldal) 

 
A konferencia előtt a missziók rendkívül fontos szerepet 
töltöttek be az orgok közönséggel való ellátásában, azok képzési és auditálási szolgáltatásaira 
küldve az embereket. Például az ASHO régebben minden évben kiadta a Top 10 FSM 
csoportjának listáját. Ebből a tízből általában 3-4 misszió volt, amelyek az orgoknál is több 
embert küldtek az ASHO-ba. 

A konferencia után ez a statisztika drámai mértékben lezuhant, és azóta is csak esik. Jelenleg 
a missziókból orgokba, az ottani magasabb szintű képzésekre küldött tanulók száma töredéke 
annak, ami régebben volt. 

  

 

 

1982 vége – 1983 eleje 

TERÜLETI AUDITOROK 

 

Ezután a területi auditorok kerültek a COB célkeresztjébe. 

A frissen megalapított I HELP bevetésével példátlanul alapos vizsgálatok indulnak el a 
területen. A területi auditorokat arra utasítják, hogy küldjék el a pc-dossziéikat a legközelebbi 
orgba megtekintés és átvizsgálás céljából. Videóra is kell venniük, ahogy auditálnak. 
 
Néha még az otthonaikat és az auditálási helyiségeiket is megszemlélik, melyekről fotók 
készülnek a Nemzetközi Vezetés számára. 

Kopjára tűzött fejként, elrettentő célzattal számos területi auditort és esetfelügyelőt elnyomó 
személlyé nyilvánítanak, másokat pedig Tényfeltáró bizottság elé állítanak. 

 



Ezen és más hasonló támadások következtében megzuhannak a területi statok. 6 hónapon 
belül a Los Angeles-i, clearwateri stb. aktív területi auditorok több mint 70%-a abbahagyja az 
auditálást. Ezek között nem kevés VIII-as osztályú auditort találunk. 

A területi auditorok ilyen típusú kezelése ugyanúgy régóta érvényben lévő LRH-irányelveket 
sért meg, mint a missziókkal történtek: 

„Valójában nem fontos számunkra, hogy a területen standardul csinálják a dolgokat... 
Butaság az org részéről katonás fegyelemmel regulázni a területet. 

Hagyni kell őket hibázni, mivel olyan dolgot akarsz kontrollálni, amit nem igazán tudsz.” 

HCO PL, 1969. december 10. 
Felsőbbrendű szolgáltatási arculat 
(OEC 4-es kötet, 124. oldal) 

Ezen területi auditorok elvesztésén kívül – akik közül sokan jártak gyakran képzésre – az 
ellenük végrehajtott súlyos etikai akciók elrettentették a szcientológusokat az 
auditorképzésről, hiszen nem akartak ők is célponttá válni. 

LRH teljesen máshogy állt az auditorokhoz és más bánásmódot javasolt: 

„A szcientológiában lezajlott első auditálási ülés óta az auditorok az egyetlenek ezen a 
bolygón, sőt ezen az univerzumban, akik képesek szabaddá tenni az embereket. 

... Az auditorokat tisztelni kell. 

... Minden auditort elismerünk. 

Különleges megnevezéseket és jelvényeket kell megtervezni és kitalálni, hogy meg tudjuk 
különböztetni az auditorokat a többiektől, amelyek jelzik az osztályukat is.” 

HCO PL, 1968. május 31., II. kiadvány 
Auditorok 
(OEC 0-ás kötet, 154. oldal)  
  

„A véleményem és ismereteim szerint az auditorok az 
intelligens emberi lények közé, és azok között is a 
legkiválóbbak közé tartoznak. A tenni akarásuk, az 
indítékaik, a tudás megértésére és használatára 
vonatkozó képességeik minden más szakma 
képviselőinél jobbak. 

... Ha ennek a világnak bármekkora esélye is lesz a 
túlélésre, az nem azért lesz, mert én leírtam dolgokat, 
hanem mert az auditorok képesek és fognak is 
gondolkodni és cselekedni.” 

      PAB 79, 1956. április 10. 
      A nyitott csatorna 
      (3-as Tech kötet, 343. oldal) 

 



„Minden auditor értékes. Vigyázni kell rájuk, szívességeket kell nekik tenni, sőt még 
kényeztetni is lehet őket.” 

      HCOB, 1969. július 23. 
      Az auditorok kijelölésére vonatkozó irányelvek 
      (VIII-as Tech kötet, 480. oldal) 

 
„Az auditorok olyanok, mint a versenylovak. Nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki 
lecsutakolja őket, pedig kellene. Kellene bizony. Időnként le kell csutakolni őket, vállon 
veregetni, egy kis zabot adni nekik, mivel igazából azért esnek ki az istállódból, mert a 
szervezet részéről nem kaptak elég figyelmet és törődést.” 

11. FEBC-hangszalag: 
Amikor visszatérsz az orgodba 
1971. február 3. 

  

 
 

A ’80-as évek vége 

OT KO-AUDITOK 

 

A COB telexeket küld az AOLA-nak és Flagnek, melyekben megtiltja az OT-szintek 
koauditálását. 

A korai OT-szintek kiadása óta (’60-as évek közepe) először volt tilos az OT III-at elért képzett 
auditorok számára auditálásért cserébe auditálást adni. 

LRH 71 érvet hozott fel a képzés és a koauditálás mellett egy 1975-ben írt ügyvezetői 
rendeletében. Néhány ezek közül:  
  

„2. Azért kell képződni, hogy tudj segíteni másoknak Clearré és OT-vá válni. 

4. A képzés egyik előnye az, hogy tudsz majd koauditálni is. 



8. A képzés után ki tudod áramoltatni a technológiát mások megsegítésére. 

9. Tisztelettel, bizalommal és megbecsüléssel fordulnak majd HOZZÁD. 

27. Semmi sem hasonlítható ahhoz az érzéshez, hogy segítettél valakinek 
tisztességesebbé válni és növelni az önbizalmát. Képzett auditorként elmondhatod 
magadról, hogy segítettél. 

61. A képzés révén TE is képes leszel másokat auditálni és épelméjűvé tenni.” 

LRH ED 258-1 INT 
Hogyan tudod megnövelni az orgod méretét és bevételét 
1975. március 15. 
(OEC 4-es kötet, 411. oldal) 

 
Az lett az eredménye ennek a tiltásnak, hogy azok az OT III-ak sem auditálhattak másokat a 
magasabb OT-szintek előkészítési lépések, akik erre teljesen kvalifikáltak voltak. Ehelyett 
azonnal professzionális pc-vé változtatták őket, így a képzetlen közönségtagokkal egy kalap 
alá lettek véve. 

Így egy újabb képzési motivációt szüntetett meg a COB – azt a vágyat, hogy a saját 
auditálásunkért a lehető legetikusabb és leggazdaságosabb cserét adjuk. 

  

 

 

1991 

AZ ÚJ PROFESSZIONÁLIS TR-TANFOLYAM 

 

A COB kiadja az új Professzionális TR-tanfolyamot. 

A tanfolyam összes ezt megelőző változatától eltérően a COB új Pro TR-tanfolyama az 
akadémiai képzés előfeltételévé válik. Ezek csak az első új elem volt az auditorképzés 



előfeltételeinek egyre bővülő listáján. Ezt követték a következők: Felsőbb szintű kiképzési 
tanfolyam (1991), az új Pro méterkezelői tanfolyam (1996), valamint az Alapok (2007). 

LRH részletesen írt arról, hogy mi az auditorképzés előtti egyre 
hosszabb kifutópálya hatása: 

  

„Már igy ideje ismerjük azt az adatot, hogy a túl hosszú 
kifutópályán haladó tanulók elveszítik a kezdeti érdeklődést és 
lendületet.” 

LRH ED 299 INT 
1978. szeptember 28. 
A végnélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

  

  

 

 

1991 

FELSŐBB SZINTŰ KIKÉPZÉSI TANFOLYAM 

 

A COB kiadja az új Felsőbb szintű kiképzési tanfolyamot. 

Az új Felsőbb szintű kiképzési tanfolyam ugyanúgy előfeltétele lett az akadémiai képzésnek, 
mint a pár hónappal korábban kiadott új Pro TR-ek tanfolyam. 

A Pro TR-ekkel egyetemben az összes veterán auditornak újra kell tanulni ezt a tanfolyamot 
is, függetlenül attól, hogy milyen korábbi képzéseket végeztek már el, milyen sikereket értek 



el auditorként, sőt az sem számított, hogy már sikeresen demonstrálták a tanfolyam 
zárójelenségének elérését az auditálásaikban és az életükben. 

Ezzel elkezdődött a már elvégzett tanfolyamok kötelező újratanulásának mintája. 2009-re 
odáig fajult a helyzet, hogy egy veterán org, missziós vagy területi auditornak a 
bizonyítványai és az auditálási engedélye megtartásához újra kell kellett végezni a következő 
tanfolyamokat: 

1. Tanulói kalap 

2. Pro TR-ek tanfolyam 

3. Felsőbb szintű kiképzési tanfolyam 

4. Pro méterkezelői tanfolyam 

5. IV-es osztály (bizonyossági) 

6. V-ös osztály (bizonyossági) 

7. Diplomás V-ös osztály (bizonyossági) 

8. újracsinálni a gyakornokságokat a jelenlegi szintjéig 

(Megjegyzés: bár a 8-as pontot utasításba adták, de nem szereztek neki érvényt a területen.) 

Ez nem az első alkalom volt, amikor valakik megpróbálták újraképezni tanulókat a korábban 
már elvégzett tanfolyamaik ismételt elvégeztetésével, melynek hátterében a hanyatló statok 
felpumpálása vagy más okok húzódtak meg. 

LRH válasza az ilyen jellegű kísérletekre: 
  

„Tilos állandóan újraképezni egy olyan szinten belül az 
auditort, amelyen már osztályozottnak számít.” 

HCO PL, 1964. február 21., I. kiadvány 
Munkatársi szabályozás, auditálás kontra munka  
(OEC 0-ás kötet, 168. oldal) 

„BÁRMELY OLYAN ELJÁRÁST AUDITÁLHATSZ, AMELYRE 
BIZONYÍTVÁNYT SZEREZTÉL. 
 
Nem számít, hogy ez mikor történt.” 

LRH ED 43 INT 
Org szolgáltatások 
1969. november 29. 

(OEC 6-os kötet, 722. oldal) 

  

 

 

1991 

 



AZ ELSŐDLEGES RUNDOWN 

 

Öt évvel LRH távozása után a COB utasításba adja a 1991. április 24-i „HCOB” megírását, „Az 
Elsődleges Rundown módosítása” címmel. 

Ez a Kulcs az élethez és az Életorientációs tanfolyamokat (mindkettő hosszú és drága 
tanfolyam) az Elsődleges rundown előfeltételeivé teszi. 

LRH az Elsődleges rundownt létfontosságú képzési eszköznek tartotta; olyannyira annak, 
hogy kötelezővé tette valamennyi tanuló számára: 

„... AZ ELSŐDLEGES RUNDOWN MINDEN TANULÁSI FOLYAMAT ELSŐ LÉPÉSE. 

... A tanfolyamfelügyelőnek kell gondoskodni arról, hogy ezt betartsák. A tanulói nem 
lesznek sikeresek, ha a tanulmányaikat az Elsődleges rundown elvégzése nélkül kezdik 
el. 

Főbűnnek számít ezen létfontosságú lépés kihagyása.” 

HCOB, 1972. április 4. R 
Elsődleges Rundown 
(X-es Tech kötet, 84. oldal) 

„... A Saint Hill Tájékoztató tanfolyam ellenőrzőlapján az összes anyagnak szerepelnie 
kell időrendben, kivéve a Tanulói hangszalagokat (Elsődleges Rundown), amelyeket 
minden más előtt kell elvégezni, ha korábban ez még nem történt volna meg.” 

HCOB, 1973. július 30. 
Szcientológia, a tárgy és az anyagok jelenlegi állapota 
(X-es Tech kötet, 506. oldal) 

Két, csak hosszú idő alatt elvégezhető előfeltétel önkényes hozzáadásával ez a tanulók 
számára „létfontosságú lépés” egyszer és mindenkorra eltűnt a képzési sorrendből. 

Az Elsődleges Rundownt jelenleg a bolygó egyetlen orgjában vagy missziójában sem lehet 
elvégezni.  
  

 



  

1991 

ÚJ ELLENŐRZŐLAPOK 

 

A COB kiadja az RTC ED 450-et, melyben bejelenti az összes létező auditorképzési 
ellenőrzőlap felülvizsgálatát. 

Ez az akadémiai szinteket, a NED-tanfolyamot, az V-ös diplomás auditorképző tanfolyamot és 
a Tájékoztató tanfolyamot is érinti. 

Minden 6-os osztálybeli (bevezető) tanfolyam új ellenőrzőlapot kap, például az Életjobbító 
tanfolyamok, a Dianetika szeminárium, a Kommunikációval a siker felé és a HQS (Hubbard 
Minősített Szcientológus tanfolyam) is. 

Az átszervezésből a koauditálható tanfolyamok sem maradnak ki, így a TR-ek és Objektívek, a 
Szcientológia drog rundown és az 1-es módszerű szótisztázás sem. 

Összehasonlítottuk ezeket az ellenőrzőlapokat a korábbi változatokkal. Szinte minden 
esetben sokkal hosszabbak voltak az addig használtaknál – gyakran kétszer-háromszor 
hosszabbak, de volt olyan is, amelyik a sokszorosára bővült. 

LRH korábban figyelmeztetett a túlságosan hosszú ellenőrzőlapok pusztító 
következményeire: 

„A HDC, IV-es, V-ös, VI-os, VII-es, VIII-as osztályú és a »HGC auditor« tanfolyamok 
felgyorsítása az orgokban, az AO-kban (és az SH-kban) megnövelné a tanulói létszámot. 
Én 3 hetet adok ezekre. Ezek korábban az engedély nélkül kibővített ellenőrzőlapok miatt 
5, sőt 11-13 hétig is eltartottak. 

... A gyors képzés bevonzza a tanulókat. 



A lassú képzés tönkreteszi az egész területet és meggátolja a feliratkozásokat is.” 

HCOB, 1970. december 23. 
Gyors tanfolyamok 
(IX-es Tech kötet, 213. oldal) 

 
„Az irreális és hosszú ellenőrzőlapok a tanulók megállításának leggyakrabban használt 
eszközei.” 

LRH ED 592 INT 
Különleges program, gyors Akadémiák 
1967. október 3. 
(OEC 4-es kötet, 372. oldal) 

  

„Az idén már egyszer kiértékeltem az auditorhiány 
problémáját. 

Az ALAPVETŐ MIÉRT a következő: 

RETTENTŐEN HOSSZÚAK VOLTAK AZ 
ELLENŐRZŐLAPOK.” 

LRH ED 299 INT 
A vég nélküli képzés vége 
1978. szeptember 28. 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal)  
  

„A lassú tanfolyamok és a gyors auditálás teszik 
tönkre a dianetikát és a szcientológiát.” 

LRH ED 107 INT 
Utasítások az osztályoknak, azonnali végrehajtásra 
1970. június 3. 
(OEC 5-ös kötet, 267. oldal) 

  

 

  

1995 

LEBEGŐ TŰK 



 

Az egyik, rangidős C/S-knek rendezett konferencián COB előállt egy új elképzeléssel az F/N-
ekkel kapcsolatban. 

Az alapján, amit szerinte a „ritmus” szó jelentett, azzal vádolta meg a résztvevőket, hogy 
„összevissza hamisították az F/N-eket”. 

Megszületett a hármat csapó F/N. 

LRH sokszor írt a szóbeli tech és a rávezető kérdések témájáról, valamint a tech mások által 
értelmezéséről: 

„De hogyan is tudná az, aki még nem tanulmányozta az irányelveket, vagy nem jutott 
még túl messzire a tech képzésben, hogy egy utasítás irányelv-ellenes vagy out-tech? 

1. Ha butaságnak tűnik, akkor valószínűleg irányelv-ellenes vagy out-tech... 

2. Meg kell követelni, hogy mutassák meg a kiadványban vagy könyvben a tényleges 
irányelvet vagy techet. 

3. Olvasd el te is, és nem figyelj oda az erőltetettnek tűnő értelmezésekre.” 

HCO PL. 1979. január 13. 
Illegális és keresztutasítások 
(OEC 0-ás kötet, 145. oldal)  
 
  



„ETIKAI BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLÍTANI 
MINDENKIT, AKI SZÓBELI TECH-ET 
HASZNÁL. A VÁDAK A KÖVETKEZŐK 
LEHETNEK: HCO BULLETINEKKEL 
VAGY IRÁNYLEVELEKKEL ELLENTÉTES 
ADATOK KIADÁSA, EZEK KIADVÁNYOK 
HASZNÁLATÁNAK VAGY 
ALKALMAZÁSÁNAK MEGGÁTOLÁSA, A 
SZÁNDÉKUK ELFERDÍTÉSE, A 
TARTALMUK BÁRMINEMŰ 
MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÓBAN VAGY 
MÁS MÓDON ÉRTELMEZNI EZEKET 
MÁSOK SZÁMÁRA VAGY IDÉZÉSÜK 
TETTETÉSE A TÉNYLEGES KIADVÁNY 
MEGMUTATÁSA NÉLKÜL. 

BÁRMELYIK KATEGÓRIA A FENN FELSOROLTAK KÖZÜL SZÓBELI TECHNEK SZÁMÍT, ÉS A 
LEÍRTAKNAK MEGFELELŐEN KELL ELJÁRNI EZZEL SZEMBEN.”  

HCO PL, 1979. február 15. 
KSW sorozat 24., Szóbeli tech: büntetések 
(XI-es Tech kötet, 447. oldal) 

A COB értelmezése már csak azért is rendkívül erőltetettnek tűnik mert a „Mi a lebegő tű?” 
HCOB 1978-as megjelenése és az 1995-ös rangidős C/S konferencia között eltelt időben a XII-
os osztályúakig bezárólag egyetlen olyan tanuló vagy auditor sem akadt, akik ugyanarra a 
megértésre jutottak volna az F/N-ekkel kapcsolatban, mint a COB; mindez annak ellenére így 
történt, hogy ezrek szótisztázták ezt a meghatározást. 

Amióta az F/N újrameghatározása bekerült a Pro Méterkezelői és a Szóló tanfolyamok 
anyagába, a tanulók olyan irreleváns forrásokhoz irányítják annak megértéséhez, mint a 
Művészeti sorozat, a Marketing sorozat, egy fizikatankönyv és „A zene enciklopédiája”. 

Az F/N LRH-féle meghatározása pedig rendkívüli egyszerű: 

„A lebegő tű a tű lassú, egyenletes tempójú, ritmikus lengése a számlap felett. 
 
Ezt nevezzük F/N-nek. Ez az egyetlen helyes meghatározás.” 

HCOB, 1978. július 21. 
Mi a lebegő tű? 
(II-es Tech kötet, 204. oldal) 

Az ennek hátterében meghúzódó bonyolult mechanizmust LRH alaposan kutatta és 
rendszerbe foglalta: 

„A KOMPLEXITÁS MÉRTÉKE EGYENESEN ARÁNYOS A KONFRONTÁLÁS HIÁNYÁNAK 
MÉRTÉKÉVEL. 

... AZ ABERRÁCIÓ ALAPJA A KONFRONTÁLÁS HIÁNYA. 

... A lény olyan mértékben használ helyettesítőket, amennyire képtelen konfrontálni. Ezek 

 



felhalmozódása pedig bonyolultsághoz vezet.” 

HCO PL, 1967. szeptember 18. 
Bonyolultság és konfrontálás 
(OEC 4-es kötet, 369. oldal) 

 
„Minden, egy tárggyal vagy cselekvéssel kapcsolatos bonyolultság a konfrontálásra való 
kisebb vagy nagyobb képtelenségből eredeztethető (származik). 

HCOB, 1971. június 2., I. kiadvány 
Tanulási sorozat 2., Konfrontálás 
(IX-es Tech kötet, 349. oldal) 

 
„... A tevékenységeinkben azt találtuk hibásnak, hogy nem különítettük el az igazán 
alapvető és fontos akciókat, és ehelyett triviális bonyolultságokkal foglalkoztunk.” 

HCO PL, 1968. november 9. R 
Standard admin 
(OEC 0-ás kötet, 51. oldal) 

 
Akiknek megnemértései vannak egy területtel kapcsolatba, azok elképesztő 
bonyolultságokat képesek kreálni. Hihetetlen mennyiségű zűrzavart és bonyolultságot 
tudnak generálni.” 

HCOB, 1979. március 26. 
Megnemértett szavak és akcióciklusok 
(Tech témák 2-es kötete, 290. oldal) 

 
„Minden igazság alapvetően egyszerű.” 

Hangszalag: Bonyolultság 
Az egyszerűség ereje előadások 
1956. október 17. 

 
A COB új F/N-jeinek bevezetése után sok auditort és képzésben lévő auditort az ülésben 
túlfutott pc-k miatt kudarcélmények értek. Néhányan még az auditálással is felhagytak. 

LRH közvetlenül is megtapasztalta azt a jelenséget, amikor az auditorok átlépnek az F/N-
eken, és nagyon jól ismerte ennek következményeit: 

  



„A Release-ekkel kapcsolatban az első hiba az, 
amelyet egyszer tizenöt éven át csináltak: 
bármelyik eljárást a szabad, lebegő tű 
megjelenése után tovább folytatni. EZ az a hiba, 
amely visszafogta az egész szcientológiát. Ha 
továbbra is így csinálják, most már annak 
tudatában, hogy tilos, akkor csakis elnyomó 
cselekedetnek lehet tekinteni (tudatlanságnak 
már nem), hiszen ki ne tudná már azt, hogy 
tönkre lehet tenni egy Release-t a lebegő tű utáni 
futtattással?” 

HCOB, 1965. augusztus 2. 
Release-ekkel kapcsolatos hibák 
                                                                             (II-es Tech kötet, 631. oldal) 

  

 

  

1996 

AZ ÚJ PRO MÉTERKEZELŐI TANFOLYAM 

 

 
A COB kiadja az új Professzionális Méterkezelői tanfolyamot. 

Az új Pro TR-ek és Felsőbb szintű kiképzési tanfolyamokhoz hasonlóan a Pro Méterkezelői 
tanfolyam is minden auditorképzés előfeltétele lesz. 

Megjegyzés: Az akadémiai tanulói ellenőrzőlapjain is szerepelnek méterdrillek. Ez egy hosszú 
és nehéz tanfolyam, RTC-videópasszokat kell közben kapni. Vannak olyan tanulók, akiknek 
több, mint egy évig tartott végigcsinálni. 

Minden korábban képzett auditornak kötelező ezt megcsinálni, az elért statjaitól, termékeitől 
vagy a korábban szerzett bizonyítványaitól függetlenül.   
  

 



 

  

1996 

A TECHNOLÓGIA ARANYKORA 

 

A COB bejelenti és kiadja a Technológia aranykorát. 

Ez elsősorban több száz új drillt jelent, amelyeket Sea Org tagok írtak a COB utasítására. 

Nem először fordult elő, hogy valakik drilleket fejlesztettek ki az auditorképzéshez. LRH 
szerint éveken át próbálkoztak ezzel. 

LRH a következőket írta az ilyen jellegű erőfeszítések áttekintése után:  
  

„A szcientológia tanfolyamokon a PE-t [Personal Efficieny, Személyes hatékonyság] is 
beleértve csak a következő drilleket szabad használni: 

1. Módosított Komm tanfolyam a PE számára. 
2. Az eredeti Komm tanfolyam, TR-ek 0-tól 4-ig. 
3. Az eredeti Felsőbb szintű kiképzési TR-ek. 
4. Az E-méter drillek könyvében található méterdrillek. 
5. A terjesztési drillek, amint megírom és kiadom ezeket. 

TILOS bármely más gyakorlati drill használata. 

A többi gyakorlati drillt ezennel eltörlöm. 
Indok: Feleslegesen pazarolják ezekre az időt, elnyomják a tényleges eljárásokat, és 
összezavarják az adatokat és az eseteket. Nem engedélyeztem ezeket a drilleket, és most 
már egyértelműen látszik, hogy a könnyű eljárások megmásítását tanítják meg. Nincs 
szükség ezekre. Rossz auditorokat eredményeznek. Alaposan átnéztem az üggyel 
kapcsolatos adatokat, és számos képzési kudarcot ezekre az engedélyezetlen drillekre 
vezettem vissza. Továbbá számos kudarcot vallott eset hátterében is ezek álltak. 



Valaki valahol őrült módon elkezdte ezeket a »drilleket« és »TR-eket« kifejleszteni. 

Ha ezt tovább engednénk folytatódni, akkor nem tudnánk jó auditorokat képezni. A fenn 
felsorolt standard drillek hosszú évekig elegendőnek bizonyultak.” 

HCO PL, 1965. április 16., II. kiadvány 
Engedélyezett drillek 
(OEC 4-es kötet, 616. oldal) 

 
A tanuló auditorok számára készült, előre megírt forgatókönyveken alapuló drilleken kívül 
számos memorizációs és átfogalmazási drill is készült. 

LRH az ilyen típusú drillekről is írt:  
  

„Egész pontosan semmit sem ér egy olyan ellenőrzést adni egy bulletinre vagy 
hangszalagra, melynek során azt nézzük meg, hogy a tanuló képes-e pontosan vagy 
átfogalmazva idézni azt. Ezt egyáltalán nem fogja azt garantálni, hogy a tanuló tudja az 
adatokat, vagy képes használni vagy alkalmazni azokat, sőt még azt sem, hogy a tanuló 
egyáltalán ott van. 

... Tehát tévedés úgy vizsgáztatni, hogy ellenőrizzük, » tudja«-e a tanuló az anyagot és 
képes-e pontosan vagy átfogalmazva idézni azt, és tilos így csinálni.” 

HCO PL, 1964. szeptember 24. 
Az oktatás és a vizsgáztatás színvonalának emelése 
(OEC 4-es kötet, 327. oldal) 

 
A Technológia aranykorának legfontosabb filozófiai alapvetése (amelyet a COB lépten-
nyomon hangoztatott is) az, hogy tökéletes auditort kell faragni az akadémiai tanulókból, még 
a gyakornokság elkezdése előtt. 

Szerencsére LRH éveken át foglalkozott a tanulók képzésével a szcientológia minden szintjén, 
amely segített neki megérteni azt, hogy hová vezetnek az ilyen típusú próbálkozások: 

  



   

„Amikor megpróbálod a VIII-as osztály 
auditorképzés stílusában standarddá 
tenni a Dianetika tanfolyamot vagy az 
SHSBC-t és az akadémiai tanfolyamokat, 
akkor borzasztóan lelassítod a 
haladásukat.” 

LRH ED 81 INT 
1969. január 20. 
Egy létfontosságú célkitűzés, Képzett auditor 
program 
(OEC 4-es kötet, 386. oldal) 

   

 
„Az Akadémiák hajlamosak arra, hogy SHSBC ellenőrzőlistákkal vagy irreális vagy 
megmásított képzéssel lassítsák vagy állítsák meg a tanulókat. Nem várunk el ilyen 
sokat az Akadémia végzőseitől.” 

    HCO PL, 1967. október 19., VII. kiadvány 
    Akadémiai ellenőrzőlapok, Tanfolyamfelügyelői 
       állapotok (OEC 4-es kötet, 376. oldal) 

 
„Egy tanfolyam terméke egy olyan végzős, akik megtanulta az anyagait és sikeresen 
alkalmazza azt, amit megtanult. 

... A gyakornokság terméke egy hibátlanul dolgozó szakember. 

... Amikor összekevered ezt a kettőt amiatt, mert nem érted meg teljesen a két dolog 
lépéseit és termékeit, akkor túl sokáig fogják a tanfolyamokat és a gyakornokságot is 
végezni.” 

HCO PL, 1978. február 26. 
Gyakornokságok kontra tanfolyamok 
(XI-es Tech kötet, 92. oldal) 

 
A Technológia aranykorának kiadását követően rá sem lehetett ismerni a szcientológia 
tanfolyamtermekre. A könyvespolcokon ott sorakoztak a drillcsomagok, az asztalokon E-
méter drillszimulátorok hevertek, és sorban ültek a tanulók a fal felé fordulva, teljes 
bulletinek szövegét ismételgetve szó szerint. 

A tanfolyamterem részeit képező dolgokat olyan referenciák adják meg, mint a „Mi egy 
tanfolyam” HCO PL és a „Tanfolyamok, az ideális képük” HCOB. A drillcsomagok, 
szimulátorok és a kántáló tanulók számára falként funkcionáló térelválasztó elemek nem 
tartoznak ezek közé, és más Forrásreferenciákban sem találhatóak meg. 

Valójában LRH egy nagyon egyszerű adatot ad meg arra nézve, hogy hogyan kellene kinéznie 
egy tanfolyamteremnek: 

 



  

„Minél jobban betartod az Akadémia pontos, Saint Hill-ben kidolgozott képzési mintáját, 
annál jobban ki fogod tudni képezni a tanulókat...” 

HCO PL, 1962. szeptember 17. R 
Az Akadémia elrendezése 
(OEC 4-es kötet, 599. oldal) 

 
Mivel nem LRH írta a Technológia aranykorát és nem is hagyta jóvá azt, sőt egyetlen drilljét 
sem, így a program statisztikai kudarca nem szabad, hogy meglepő legyen egyetlen 
szcientológus számára sem, hiszen: 

  

„Valamikor úgy gondoltam, hogy egy csoport képes 
kifejleszteni igazságot. Egyharmad évszázadnyi idő 
alaposan kiábrándított ebből az elképzelésből. 

Másrészt ezer és ezer olyan javaslat és írás volt, amelyet 
ha elfogadtam volna, és aszerint jártam volna el, ennek 
az eredménye az lett volna, hogy teljesen tönkreteszi 
minden munkánkat csakúgy, mint a pc-k épelméjűségét.  
 
Így aztán tudom, hogy mire képes egy csoportnyi ember, 
és milyen őrült tud lenni azzal kapcsolatban, hogy 
elfogadja a működésképtelen »technológiát«. 
 
Tényleges feljegyzések szerint az arány körülbelül húsz 
a 100 000-hez, hogy emberi lények egy csoportja rossz 

technológiát süt ki a jó technológia elpusztítására. 
 
Mivel javaslatok nélkül is elboldogultunk volna, jobb ha megerősítjük magunkat, hogy 
folytassuk ezt most, hogy már sikerült. 

... Ez nem változtat azon a tényen, hogy ha a kialakulás stádiumában nem csoport fedezte 
fel, akkor nyugodtan feltételezhetjük, hogy csoporterőfeszítés a jövőben sem fog 
hozzátenni, vagy sikerrel változtatni rajta.” 

HCO PL, 1965. február 7. 
A szcientológia működésben tartása 
(OEC 4-es kötet, 7. oldal) 

 
„Nem fér össze sem a technológiával, sem az irányelvekkel az értelmezés, a megmásítás 
vagy a bank által generált „új elképzelések”. A pontos alapelvek okos, konstruktív 
alkalmazása – igen. Cifrázás és »én jobban tudom« hozzáállás – soha. 

HCO PL, 1986. július 10., I. kiadvány 
Az admin működésben tartása 
(OEC 0-ás kötet, 70. oldal) 

 



 
„Tedd, amit Ron mond, amikor minden más kudarcot vall.” 

LRH ED 49RA INT 
1969. december 9. 
1. számú szervezési program 
(OEC 0-ás kötet, 98. oldal) 

  

 

  

A ’90-es évek vége  

VIII-AS OSZTÁLYÚ AUDITOROK 

 

 

Eltörlik az egyetlen, OT III-ak számára még engedélyezett koauditálást (a VIII-as osztályú 
auditorok koauditálhatták az OT Drog Rundownt). Az FSO RTC-képviselője szerint az utasítás 
„nagyon magasról jött”. 

Az OT Drog Rundown koauditálását az VIII-as osztályú tanfolyam ellenőrzőlapja is 
egyértelműen lehetővé tette. 

A koauditálási lehetőség eltörlésével a mai VIII-as osztályú tanulók, a VIII-as osztályú 
tanfolyam 1968-as kiadása óta először nem auditálhatnak egyetlen OT-eljárást annak 
ellenére sem, hogy a tanfolyam anyagának egy jelentős részét ezek teszik ki. 

LRH szerint egy VIII-as osztályú auditornak nemcsak ismernie kell az OT-anyagokat, hanem 
azok alkalmazásának specialistájává is kell válnia:  
  

„A VIII-as osztályú auditorképző tanfolyam az összes eset pontos kezelését tanítja meg a 
100%-os eredmények eléréséig, és OT-eljárásokra és felülvizsgálatokra is specializálja a 
tanulót. A következő eljárásokat tanítja meg: VIII-as osztályú eljárásmódok, minden 
esetelőkészítő akció, OT-eljárások és felülvizsgálatok.” 



Osztályozási és fokozati tábla, 1975 
(Az Admin szótárban is szerepel ugyanez, a „VIII-as osztályú auditor” címszó alatt.)  
  

„Egy VIII-as osztályú auditor egy OT- auditor, aki kiképeztek arra a speciális 
felülvizsgálati technológiára, amelyet a bolygó összes Kvaljában használnak valamennyi 
szintre, valamint az OT-szintek felülvizsgálati technológiájára is.” 

Flag utasítás 497. 
A VIII-as osztályú tanfolyam 
1968. március 11.  
  

A VIII-as osztályú képzés legfontosabb elemét törölték így el. Ehelyett manapság egy VIII-as 
osztályú tanuló ugyanazokat az eljárásmódokat és rundownokat auditálja, amelyeket az ezt 
megelőző Tájékoztató tanfolyamon és V-ös diplomás auditor tanfolyamon – mást pedig nem. 

Így a VIII-as osztályú auditorképző tanfolyam elvégzésének újabb népszerű vonzereje szűnt 
meg – másokat nem csak Clearig, hanem OT-vá auditálni. 

Amikor ezeket a sorokat írjuk (2009), egyetlen tanuló van a VIII-as osztályú tanfolyamon az 
AOLA-ben, és egy sem Flagben.   

 

  

2003 

HCO BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK A VIII-AS OSZTÁLYÚ AUDITOROKNAK 

 

Egy „fentről” jövő utasítás kötelező HCO biztonsági ellenőrzéseket ír elő a VIII-as osztályú 
tanfolyam elvégzésének előfeltételeként. Ez a biztonsági ellenőrzés azon VIII-as osztályú 
auditorok számára is kötelező lesz, akik újra akarják tanulni a tanfolyamot. 

A szcientológia történetében 2003 előtt soha nem fordult elő, hogy ez magasstatisztikájú 
tanulónak fizetnie kellett azért, hogy biztonsági ellenőrzést kaphasson és így folytathassa a 
képzését. 



Ez ellentétes a HCO biztonsági ellenőrzések céljával és a dolog megtörténte előtti vizsgálat 
alapelvével: 

„A »nem auditállak« kijelentés csak akkor használható, ha  igazságszolgáltatási célból 
végzünk gyóntatást... (Igazságszolgáltatási célnak ezek számítanak: valaki nem 
hajlandó őszinte vallomást tenni egy Tényfeltáró bizottság, Kivizsgáló testület stb. vagy 
egy konkrét HCO-kivizsgálás során, amikor az illető visszatart információkat vagy 
bizonyítékokat a HCO munkatársaitól).” 

HCO PL, 1978. november 30. R 
Gyóntatási eljárásmód 
(XI-es Tech kötet, 359. oldal) 

   

„A szervezés alapvető hibája A DOLOG TÉNYLEGES 
BEKÖVETKEZÉSE ELŐTTI VIZSGÁLAT. Ez azt jelenti, hogy 
már azelőtt vizsgálódott, mielőtt bármi rossz történt 
volna. 

Ennek megsértése olyannyira káros, hogy minden nagy 
civilizációra végzetes volt – a rómaiakra, a Brit 
Birodalomra és a többire is. Ez minden áramlást lelassít 
vagy megállít. 

... Egy ELNYOMÓ (és nem sokkal azután halott) 
TÁRSADALOM lesz ezek eredménye: útlevelek, vámolás, 
biztonsági előírások, általános kormányzati 
beavatkozás még az előtt, hogy bármi rossz történt 
volna. 

A dolog megtörténte utáni büntetés fegyelmezi meg a 
bűnözőket, továbbá nem húzza le a többségi 
társadalmat a bűnözők szintjére.” 

HCO PL, 1968. február 6. 
Szervezés – A hiba 
(OEC 0-ás kötet, 66. oldal) 

  

  

 

  

2004 

A TUDÁS ARANYKORA 

 



 

A COB bejelenti és kiadja a Tudás aranykorát. 

A program első komponense a Kongresszusok és más LRH előadások kiadása volt, néhány 
ezek közül még sohasem jelent meg hivatalosan. 

A COB elmagyarázta a közönségnek, hogy ezek a Kongresszusok a szcientológia történetében 
először időrendi sorrendben teszik tanulmányozhatóvá LRH-nak a szcientológia terén tett 
felfedezéseit. LRH-től is idézett ezzel kapcsolatban:  
  

„Az anyagok időrendben történő megtanulása is szükséges ahhoz, hogy mindenre 
kiterjedően ki lehessen képezni a téma igazi és legjobb szakértőit. Látni fogják ugyanis, 
hogy hogyan haladt előre a tárgy fejlődése és melyek ennek a fejlődésnek a legmagasabb 
szintjei. Nem kis előnye ennek a megközelítésnek az is, hogy minden szót és 
szakkifejezést többnyire rendkívül pontosan meghatároz annak első előfordulásakor, így 
a tanulónak nem maradnak megnemértései.” 

HCOB, 1973. július 30. 
Szcientológia, a tárgy és az anyagok jelenlegi állapota 
(X-es Tech kötet, 506. oldal) 

 
A COB szerint a Kongresszusok 
képezik az anyagok időrendi 
sorrendben történő megértésének 
eddig hiányzó eszközét. 

Ha a COB idézte volna az ezt követő 
mondatot is, akkor a közönség látta 
volna, hogy LRH teljesen más 
megközelítésre gondolt.  
  

   

 



„Ezért van az, hogy a Saint Hill Különleges tájékoztató tanfolyam ellenőrzőlapjának az 
időrendi sorrendbe rendezett és úgy is tanulandó anyagokból kell állnia...” 

HCOB, 1973. július 30. 
Szcientológia, a tárgy 
 és az anyagok jelenlegi állapota 
(X-es Tech kötet, 506. oldal) 

  

  

Mivel a COB a Tájékoztató tanfolyam helyett olyan hangszalagra vett előadásokra helyezte a 
hangsúlyt, amelyeket otthon vagy az autóban lehet hallgatni, ezek az anyagok nem igazán 
segítették elő az auditorok képzését. Sőt számos szcientológus végül félbehagyta a 
tanfolyamát, hogy a kapott utasításoknak engedelmeskedni egy megadott határidőre végig 
tudja hallgatni a Kongresszusokat. 

A Tudás aranykorának második komponense a „felvilágosítóközpont” volt, egy óriási 
elektronikus eszköz, amelyen 24 különböző témába csoportosított LRH-előadásokból lehetett 
gombnyomásra választani és lejátszani azokat. A COB szerint ez az eszköz el fogja majd 
árasztani az orgokat új közönséggel, mert lehetővé teszi számukra, hogy „gombnyomásra 
felismeréseik legyenek”. 

Bár minden szcientológus üdvözli, ha megkönnyítik LRH felfedezéseinek megismerését, a 
felvilágosítóközpont egy rosszul felmért terméknek bizonyult, hiszen mára már alig 
használják. 

A kezdeti nagy csinnadratta után a felvilágosítóközpontok szinte teljesen kikerültek a 
szervezeti vérkeringésből.  
  

 

  

2004 

A TANULÁSI TECHNOLÓGIA 

 

 



A Kongresszusok kiadásának 2004-es Tudás aranykora rendezvényén a COB kijelentette, 
hogy:  

„Olyan jók ezeknek a szójegyzékei, hogy szótárakra már nincs is szükség.” 

Három évvel később az Alapok kiadásakor szó szerint megismételte ezt a dicsekvését. 

Minden egyes idevágó LRH referencia szerint azonban a tanulónak egy szótárból, nem pedig a 
szójegyzékből kell alaposan tisztáznia az összes megnemértettt szavát:  
  

„Az általam személyesen vizsgáztatott tanulók tekintete az űzött vadéhoz volt hasonló, 
és elkezdtek szótárakat hordani magukkal – VISZONT NEM KEZDTEK EL ZSÖRTÖLŐDNI, 
NEM LETTEK BETEGEK ÉS NEM LÓGTAK MEG. ÉS HASZNÁLTÁK IS, AMIT MEGTANULTAK.” 

HCO PL, 1964. szeptember 24. 
Az oktatás és a vizsgáztatás színvonalának emelése 
(OEC 4-es kötet, 327. oldal)  
  

 
„A tanfolyamfelügyelők ne próbálják meg saját kútfőből meghatározni az angol szavakat 
a tanuló korrigálásakor, mert ez túl sok vitához vezet. Angol szavak esetén elő kell venni 
egy szótárt.” 

HCO PL, 1964. október 4. 
Elméleti ellenőrzési adatok 
(OEC 4-es kötet, 333. oldal)  
  

 
„Jó szótárakból kell tisztázni a szavakat.” 

HCOB, 1978. március 23. RB 
Szótisztázási sorozat 59, Szavak tisztázása 
(XI-es Tech kötet, 95. oldal)  
  

„Ha bármely olyan szóval találkozol, amelyikre ráillik a megnemértett szó vagy 
szimbólum fenti meghatározásainak bármelyike, akkor azt tisztázni kell egy megfelelő 
méretű szótár vagy több szótár, tankönyv vagy enciklopédia segítségével.” 

HCOB, 1979. július 17. RB. I. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 64. RB, A meg nem értett szó definiálva 
(Tech témák 2-es kötete, 315. oldal)  
  

LRH nagyon jól dokumentálta az elsietett szótisztázás hatásait az auditorképzésre:  
  

„Íme a hatékony tanfolyamfelügyelői párbeszéd egésze: 

... Tanfolyamfelügyelő: Rendben. Van itt olyan szó, amelyet nem értesz? 



...Tanuló: Óh, igen... hm... ez itt. 

Tanfolyamfelügyelő: Jó. Nézd meg egy szótárban 

...Ha egy tanfolyamfelügyelő bármi mást csinál, tönkreteszi a tanfolyamot. 

...Ha használják ezt, gyorsan fognak haladni és tanulni a tanulók, és minden elkezd jól 
menni.” 

HCOB, 1971. június 26. RA, II. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 41. RA 
Tanfolyamfelügyelői kétirányú komm és a megnemértett szó 
(IX-es Tech kötet, 390. oldal)  
  

A COB ezen, a szójegyzékeket dícsérő bejelentését követően számos tanfolyamfelügyelő 
megengedte a tanulóknak, hogy szótár nélkül tanuljanak az Akadémián. Voltak olyan 
tanfolyamfelügyelők is, akik ezt írásban megkérdőjelezték. Csak néhányan tartottak ki és 
tették pontosan azt, amit Ron mond. 

Mivel a szótisztázási tech bárminemű bagatellizálása katasztrofális következményekkel jár a 
képzésre nézve, ezért LRH egyértelműen megnevezte, hogy ki és miért tenne ilyet:  

  

„Természetesen elnyomó az a tanfolyamfelügyelő, aki 
engedi, hogy a tanulók szótár és demókészlet nélkül 
tanuljanak és nem teljes mértékben alkalmazza a 
tanulási techet és használja a szótisztázást. Ki is kell 
nyilvánítani, mert aktívan gátolja azt, hogy a 
szcientológusok elsajátítsák a szcientológiát és 
nyereségeik legyenek belőle.” 

        HCO PL 1978. október 30. R 
        Tanfolyamok, az ideális képük 
        (OEC 4-es kötet, 424. oldal) 

   

   

   

 

„... Mivel a tanulási technológia a legfontosabb belépési pontunk a társadalomba, így ha 
valaki, akit egy Etikai bíróság bűnösnek talált a fenn felsorolt fenti vétségek közül 
valamelyik elkövetésében és ISMÉT elköveti azt, akkor a második Etikai bíróság után 
Tényfeltáró bizottság elé állítható a következő váddal: EGY OLYAN TETT VAGY 
MULASZTÁS ELKÖVETÉSE, AMELY A SZCIENTOLÓGIA VAGY SZCIENTOLÓGUSOK TUDATOS 
ELNYOMÁSÁRA, VISSZAVETÉSÉRE VAGY AKADÁLYOZÁSÁRA IRÁNYUL, és ha minden 
kétséget kizáróan bűnösnek találják, akkor ELNYOMÓ SZEMÉLLYÉ lehet nyilvánítani, és 
az összes ezzel járó büntetés kiszabásával ki lehet zárni az egyházból.” 

 



HCOB, 1972. április 4. R, III. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 48., Etika és tanulási technológia 
(Tech témák 2-es kötete, 266. oldal) 

 
„Miféle tanfolyamfelügyelő az, aki nem kap elő egy E-métert és keresi meg azt a szót? Egy 
SP? Vagy mi?” 

HCO PL, 1972. március 16., V. kiadvány 
Mi is egy tanfolyam, főbűn 
(OEC 5-es kötet, 511. oldal)  
  

 

  

2007 

AZ ALAPOK 

 

A COB bejelenti és kiadja az Alapokat. 

Minden szcientológusnak kötelezővé tették ezen 18 könyvből és 280 előadásból álló 
tanfolyam elvégzését. 

A LRH által auditorképzésre tervezett orgbeli tanfolyamtermeket, mint például az Akadémia 
és a Tájékoztató tanfolyam termeit, az Alapok számára kijelölt tanfolyamtermekké alakítják 
át. A VIII-as osztályú tanfolyamtermeket és a gyakornoksági termeket pedig bezárják. 

A standard akadémiai tanfolyamokkal ellentétben az Alapok tanfolyamnak (a COB 
agyszüleményének) nincs gyakorlati része, és semmiféle auditálási jártasságot nem tanít. 



LRH idején már kísérleteztek pusztán elméleti részből álló tanfolyamokkal, sőt olyan is volt 
köztük, amelyiken az összes könyv szerepelt. 

Volt is mit mondania erről a témáról:  
  

„Mivel mindannyian a huszadik század közepének 
oktatási rendszerében tanultunk, hajlamosak 
vagyunk megfelelő oktatásnak hinni azt, hogy 
osztályoknak tartunk tanórákat és ezek keretében 
feldolgozzuk a tankönyvekben leírtakat. Nos, ez nem 
így működik. Azért vagyunk, hogy kiképezzek az 
auditorokat, nem pedig azért, hogy oktassuk őket. 

... Az Akadémián kívül persze el lehet szórakozni az 
elmélettel, lehet könyveket olvasni és így tovább. De 
csak az Akadémián lehet bizonyos dolgokat 
MEGTANULNI, amelyeket a világ összes könyve sem 
fog megtanítani.” 

HCOB, 1961. június 7. 
Az akadémiai órarendek tisztázása 
(OEC 4-es kötet, 568. oldal) 

 
„Az elméletet és az eljárásokat meg lehet tanulni könyvekből, hangszalagra vett 
előadásokból, valamint tanórákon is. A technikai jártasságokat csak az Akadémiákon 
lehet elsajátítani... ezt a tényt a hosszú évek során tett megfigyeléseink is igazolják.” 

HCO PL, 1961. április 17. 
Új irányelv 
a professzionális képzésre 
(OEC 4-es kötet, 565. oldal) 

 
„... Tehát ne taníts az Akadémián egy kis Saint Hill-i tanfolyamot. Hagyd meg ezt Saint 
Hillnek.” 

LRH ED 667 INT 
1967. november 9. 
Akadémiai ellenőrzőlapok 
(OEC 4-es kötet, 630. oldal) 

 

 

 

 

  

 



 

  

2007 

TERÜLETI AUDITOROK 

 

A COB ismét a területtel kezd el foglalkozni. 

A 2006 második felében tartott OT-csúcstalálkozón a COB bemutatta az új terveit, melyek 
célja a „100%-osan tökéletes auditálás megteremtése a szcientológia valamennyi szintjén”. 
Bejelentette a közönségnek, hogy új Technológia aranykora drillek készülnek az olyan 
területi auditorok számára, akik nyers közönséget kezelnek. 

Az 1983-as események kissé ijesztő módon megismétlődnek. A Flag és az ASHO Kval 
termináljai meglátogatják a területi auditorokat, megvizsgálják a pc-dossziéikat, fotókat 
készítenek az otthonaikról és auditálási szobáikról, és crammingeket és újratanulási 
utasításokat adnak és etikai állapotokat jelölnek ki. 

Az 1983-as módszereket megfejelték még azzal, hogy minden területi auditornak kiküldtek 
egy Kval beidézést azzal a fenyegetéssel társítva, hogy engedetlenség esetén elveszítik az I 
HELP-licenszüket. 

Egy új posztot is létrehoztak („Híd nyomkövetési felelős”) a területi auditálások felügyeletére. 
Minden területi auditornak le kellett adnia egy listát, mely tartalmazta az összes pc-je nevét 
és kategorizálni is kellett a Hídon való haladásukat egy 1-től 4-ig terjedő skálán. 

Amellett, hogy ez megsérti a korábban idézett Felsőbbrendű szolgáltatási arculat c. HCOB-t, 
sok, ezt a bánásmódot megtapasztaló szcientológus baráti beszélgetésekben megemlítette, 
hogy „túlságosan veszélyes manapság auditornak lenni.” Nem kevés területi auditor jut még 
erre a következtetésre, elkezd részmunkaidős állást keresni, sőt páran fel is hagynak az 
auditálással.  
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2009 

JELENLEGI STATOK 

Az Alapok kiadása után két évvel (és sok évvel a két Aranykor kezdete óta) az Új IV-es, V-ös, 
V-ös diplomás, IV-os, VIII-as osztályú auditorképző tanfolyamok és gyakornokságok zárásai 
kivétel nélkül történelmi mélypontokra zuhannak. 

Összefoglalás 

A Tech aranykorának, a Tudás aranykorának és az Alapoknak köszönhetőnek a 
következőkkel rendelkezünk: 

 A szcientológia történetének legtöbb képzési előfeltétele 

 A szcientológia történetének leghosszabb akadémiaiszint-ellenőrzőlapjai 

 A szcientológia történetének legnagyobb mennyiségű, nem LRH-tól származó 

drillje 

 A szcientológia történetének legnagyobb mennyiségű memorizációs drillje 

 A szcientológia történetének legnagyobb mennyiségű átfogalmazási drillje 

 A szcientológia történetének leghosszabb Tájékoztató tanfolyami 

ellenőrzőlapja 

 A szcientológia történetének leghosszabb VIII-as osztályú tanfolyami 

ellenőrzőlapja 

 A szcientológia történetének leghosszabb gyakornokságai 

 A szcientológia történetének legkevesebb koauditálása a Fokozatokon és a 

NED-en 

 A szcientológia történetének leghosszabb, pusztán elméleti tanfolyama 

És ezek eredményeképpen: 

 A szcientológia történetének legkevesebb újonnan kiképzett auditora.  
  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 MEGOLDÁSOK ÉS ROSSZ MIÉRTEK  

„. . .  az az anyag,  amiből a koporsók készülnek.”  

 
Az elmúlt 20 év során a különféle szcientológia rendezvényeken, valamint különleges 
zártkörű tájékoztatók során a COB számos különféle Miérttel hozakodott elő a nagy 
mennyiségű új auditor kiképzésének hiányára. 

Megvizsgáljuk ezek közül a három legismertebb Miértet: 
  

1 

A 
Technológia 
aranykora 

 

1996-ban, amikor a képzési statisztikák a világ minden táján mentek lefelé, a COB kiadta az 
első átfogó megoldását a problémára – a Technológia aranykorát. 

Ezen a rendezvényen jelentette be a mostanra már elhíresült Miértjét:  
  

„A vak vezette a világtalant.”  
   

2 

A Tudás 
aranykora 

 

2004-ben, azaz nyolc évvel később kiadta a második megoldását: a Tudás aranykorának I. 
fázisát. Ekkor a képzési statok már a Technológia aranykora előtti állapotnál is sokkal 
alacsonyabban voltak. 

Egy új Miértet is bejelentett:  
  

„A anyagoknak nem volt tájékoztató jellegű fokozati táblája.” 

 
A COB elmagyarázta, hogy a szcientológusok eddig még nem tudhatták, hogy mit és milyen 
sorrendben tanuljanak, és kijelentette, hogy mindannyian „a Mátrixban” voltunk. „Ez volt az a 
Miért, amely bár az orrotok előtt volt, de nem vettétek észre” – vonta le a következtetést.  
  



3 
Az Alapok 

 

Három évvel később a COB kiadta a Tudás aranykorának II. fázisát, azaz az Alapokat. A 
képzési statok történelmi mélyponton voltak ekkor. 

Itt bejelentette a legújabb Miértet:  
  

„Egyetlen szcientológus sem érthette meg korábban a szcientológia 
alapjait, mivel az átiratok készítőinek meg nem értett szavai voltak.”  

   

A COB-féle Miértek a korábbi képzést lekicsinylő módon tévesnek vagy tökéletlennek 
állították be, bár a korábbi időszakban többtízezer szcientológus végzett el tanfolyam olyan 
ellenőrzőlapokon, amelyeket LRH írt (vagy hagyott jóvá), gyakran LRH közvetlen felügyelete 
alatt. 

A COB mind a mai napig úgy beszél a 1996 előtti kiképzett auditorokról, hogy vakok  és nem 
igazán értik a szcientológiát. 

LRH máshogy látta ezt: 

 
„Minden Akadémia képes már kitűnő auditorképzést nyújtani.” 

HCO PL, 1961. május 26., II. kiadvány 
KSW-sorozat 2., A minőség számít 

(OEC 0-ás kötet, 16. oldal) 

 
„Mostani tudásunkkal nincs olyan képzésben lévő 
tanuló, akit ne lehetne megfelelően kiképezni.” 

HCO PL, 1965. február 7. 
A szcientológia működésben tartása 
(OEC 0-ás kötet, 7. oldal) 

 
„Körülbelül 3-4 hétig tart nekem keresztülvinni egy 
auditort a tanfolyamán és elérni, hogy jó és hibátlan 
munkát végezzen.” 

HCOB, 1972. augusztus 16. 
                                                                   Esetfelügyelői sorozat 84., Hibátlan C/S-elés 
                                                                   (X-es Tech kötet, 198. oldal) 

 



„A mostanában képzett rendkívüli jó auditorok láttán a közönségtagok levegő után 
kapkodnak a megdöbbenéstől, amikor ezek a kiváló végzősök visszatérnek a 
területükre.” 

HCOB, 1962. március 8. 
A rossz „auditor” 
(VI-os Tech kötet, 452. oldal) 

 
„... A legtöbb auditor hozzáállása rendkívül professzionális, és hajlandóak bármennyi 
tanulni, drillezni és bármi mást megtenni azért, hogy tökéletesítsék a techjüket.” 

HCOB, 1977. január 22. 
KSW sorozat 21, A technológia betételének egyetlen útja 
(XI-es Tech kötet, 13. oldal) 

 
„Az auditorok általában véve nagyon jó munkát 
végeznek.” 

HCO PL, 1963. július 22., III. kiadvány 
Az orgok technikai HGC-eljárásai és képzései 
(VII-es Tech kötet, 236. oldal) 

 
„Mindig is az auditorképzés volt a főtevékenységünk. 
Most sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudjuk ezt 
végezni, mint eddig.” 

LRH ED 299 INT, 1978. szeptember 28. 
A vég nélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

 
 
Ahogy a fentiekből egyértelműen kiderült, az auditorképzési statok minden egyes újabb 
„Aranykor” bejelentésével egyre alacsonyabbra és alacsonyabbra süllyedtek. Ez olyannyira 
így van, hogy egy, az amerikai V-ös osztályú orgokban 2008 végén és 2009 elején végzett 
nemhivatalos felmérés szerint az orgok döntő többségében a nagyobb auditorképző 
tanfolyamok záróinak száma havi átlagban az egyet sem éri el. 

LRH írásai alapján egy ilyen statisztikazuhanás minden kétségek kizáróan azt bizonyítja, hogy 
ezek az úgynevezett „Aranykorok” mindegyike rossz Miérten alapul.  
  



„MIÉRT = a megtalált alapvető rendellenesség, 
amely a statok javulásához vezet. 

ROSSZ MIÉRT = helytelenül azonosított 
rendellenesség, amelynek használata nem vezet 
a statok javulásához. 

Amikor a valódi MIÉRT-et megtalálják és 
kijavítják, az egyenesen a megnövekedett 
statokhoz vezet. 

Ha egy rossz Miértet javítanak ki, az tovább 
nyomja lefelé a statokat.” 

HCO PL, 1970. október 13., II. kiadvány 
Adatsorozat 19., A valódi Miért 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 82. 
oldal) 

 
 

„Az egyik első olyan, ami elárulja, hogy helytelen Miért alapján cselekedtél az, ha a 
statok lemennek, mert a helyzet még jobban eltávolodott az ideális helyzettől.” 

HCO PL, 1977. március 15. RA, Adatsorozat 41. RA 
Kiértékelés: A szituáció 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 154. oldal)  
  

„Egy valódi MIÉRT-nek el kell vezetnie a meglévő helyzet jobbulásához... 

... »Egy helytelen Miért szerinti cselekvés« az az anyag, amiből a koporsók készülnek. 

... A rossz Miértek miatt az emberek félholtra dolgozzák magukat egy program 
kezelésekor, amely csikótojást tojik, méghozzá zápot.” 

HCO PL, 1972. február 17, Adatsorozat 23. 
Megfelelő formátum és helyes akció 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 89. oldal) 

 
LRH szerint minden rossz Miért valójában egy önkényesség. Ha ez lesz a működés alapja, 
akkor újabb önkényességeket és újabb out-techet kell bevezetni az eredeti rossz Miért által 
okozott problémák megoldásának megkísérlésére.  
  

 



„Az önkényesség valószínűleg csak egy rossz Miért, amit a 
törvény tartat be. És ha így be is tartatják, akkor 
összeomlasztja a területet.” 

HCO PL, 1970. október 13., II. kiadvány 
Adatsorozat 19., A valódi Miért 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 82. oldal) 

 
„Ha egy problémába vagy megoldásba önkényességet 
viszünk be, az a problémák vagy megoldások 
vonatkozásában további önkényességek bevitelét 
provokálja ki.” 

Szcientológia 0-8, Az alapok könyve 
5. fejezet, A Logikák és a Dianetika Axiómák 
(15. Logika) 

 
„Amikor egy önkényességet viszünk be, akkor az a csoport 
egészének racionális gondolkodását és tónusát is le fogja 
törni, és további két vagy három önkényesség beviteléhez 
fog vezetni.” 

LRH-cikk, 1950. december 11. 
Csoportdianetika 
(A Kutatás és felfedezés sorozat első kiadás 5. kötete, 261. oldal) 

 
„Egy tanulmány feltárta, hogy az orgok csak akkor hanyatlanak és botladoznak, ha 
elhanyagolják a létfontosságú akciókat és ártalmas önkényességeket visznek be a 
rendszerbe.” 

HCO PL, 1971. december 28. RB 
A Flag képviselő célja 
(OEC 7-es kötet, 1407. oldal) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 A  VALÓDI MIÉRT  

„. . .  minden rossz  állapot mélyén.. .”  

 
Bármennyire is katasztrofálisak a rossz Miértek és az önkényességek hatásai, ezek 
önmagukban és önmaguktól nem okozhatták a képzés statok teljes összeomlását. 

Van egy, a háttérben meghúzódó tényező, amelyik magyarázatot ad arra, hogy eleve miért 
találtak ennyi rossz Miértet; valamint arra is, hogy az ezekre nem reagáló, kitartóan zuhanó 
statisztikák ellenére miért ragaszkodtak ezekhez a Miértekhez. 

Ugyanez a tényező azt is megmagyarázza, hogy az orgokban miért harapódzott el az out-tech 
– és hogy a hosszú éveken át felfelé küldözgetett tudomásjelentések erről az out-techről miért 
nem oldják meg a helyzetet. 

LRH szerint ez a háttérben meghúzódó tényező mindig jelen van, amikor lemennek a statok:  
  

„Szamárság egy felsővezető részéről azt gondolni, hogy 
a statok csak úgy maguktól lenn maradnak. Mindig 
kemény munkával TARTJÁK lenn ezeket.  
 
A szükséghelyzetek nem azért állnak elő, mert valaki 
tétlen volt. A szükséghelyzeteket aktívan okozzák. Sok 
ellenerőfeszítést igényel egy org áramlásai eldugítása; 
ha nem hiszed, akkor gondolj arra az erőfeszítésre, 
amelyet a dolgok beindítása érdekében kell tenned. Mi 
tolja visszafelé a szekeret ennyire? 

A szükséghelyzeteket okozzák. Nem csak úgy 
megtörténnek. Az olyan területek végzett 
meghallgatások, ahol a statisztikák csak nem akarnak 
felfelé menni, nem csak hanyagságot találnak, hanem tényleges bűnöket is feltárnak.” 

HCO PL, 1966. január 16. R 
Veszély állapot 
(OEC 1-es kötet, 553. oldal) 

 
„Ha kemény erőfeszítések teszünk egy statisztika 
felnyomására és az nem megy fel, akkor kell, hogy 
legyen egy rejtett ellenerőfeszítés annak lenn 
tartására.” 

HCO PL, 1966. november 6. R, I. kiadvány 
Statisztikaértelmezés, statisztikaelemzés 
(OEC 7-es kötet, 335. oldal) 

 
 

 



„Ha az orgot fenyegető és megfelelően jelentett rendellenességeket NEM korrigálják, 
akkor aktív elnyomás jelenlétét kell feltételezni.” 

HCO PL, 1969. december 7. 
Az etika szándéka 
(OEC 0-ás kötet, 517. oldal) 

 
„A nemtörődöm a vezetés, sőt még tétlenség sem képes lefelé vinni egy statot. Csak az 
aktív elnyomás képes erre.” 

HCO PL, 1966. február 10. R 
A tech megmentése 
(OEC 4-es kötet, 1087. oldal) 

  

 



 

 



 
„MINDEN ROSSZ ÁLLAPOT MÉLYÉN EGY ELNYOMÓ SZEMÉLYT TALÁLUNK.” 

HCO PL, 1965. május 16. II. kiadvány 
Az orgok indikátorai 
(OEC 1-es kötet, 750. oldal) 
  

  

„Így hát feltételezhetjük azt, hogy akik hajlamosak 
kritizálni, szétverni, sőt halomra lőni az embereket, 

és akiknek csak ez az egy céljuk van, azok a 
szcientológiába kerülve eltávolítanak ezt-azt a tech 
vonalról vagy úgy ferdítik el vagy változtatják meg 
a tech-et, hogy a szcientológiát működésképtelenné 

tegyék.” 
 

 És minél magasabb pozícióban van az illető a 
parancsvonalon, annál szélesebb területre terjed ki 

a megmásítás.” 

VIII-as osztályú auditorképző tanfolyam, 1. hangszalag 
„Bevezetés a standard techbe” 

1968. szeptember 24. 

 
  

 



 
„Vannak olyanok, akik elnyomóak. Kevesen vannak. Gyakran kerülnek 
vezető beosztásba, és ekkor minden hanyatlásnak indul. Lényegében 

pszichopatikus személyiséggel rendelkeznek. Azért vágynak a pozícióra, 
hogy pusztíthassanak. 

... Azért tudtak odakerülni, ahol most vannak, mert a felemelkedésük idején 
senki sem mondta azt, hogy »nem«. Azon gyáva és ésszerűsködő emberek 
emlékművei ők, akik nem állították le akkor őket, amikor még csak kis és 

ennélfogva sebezhető zsarnokok voltak.” 

HCO PL, 1969. december 7. 
Az etika szándéka 

(OEC 1-es kötet, 483. oldal)  
 
  

 

 
„Csak addig állhatunk a napfényben, amíg meggátoljuk azt, hogy mások 

tettei elhozzák a sötétséget.” 

HCO PL, 1960. február 8. 
A tisztességes embereknek is vannak jogaik 

(OEC 0-ás kötet, 461. oldal) 

 



  
 

 
 

C O B  k on t r a L RH  

   „A félrekezelt szituációkban fellelhető elsődleges aberráció a következő: 
a személy képtelen felismerni a forrást.” 

HCO PL, 1965. április 23. III. kiadvány, Problémák 

 

SZCIENTOLÓGUSKÉNT tudjuk, hogy az LRH techek és irányelvek működnek, 
amennyiben pontosan úgy alkalmazzák ezeket, ahogy az le van írva. 

LRH így írt erről: 

„Folyamatosan bebizonyosodott, hogy az irányelvhűen működő orgok 

szolgáltatnak és virágoznak. 

A hanyatlási periódusok előzményei: 

súlyos mulasztások, 

szükségtelen változtatások 

vagy destruktív akciók 

amelyek gátolják a szolgáltatást vagy elterelik arról a figyelmet." 

HCO PL, 1971. december 29. RB, A Flag képviselő célja (OEC 7-es kötet, 1407. oldal) 



A szcientológia vezetőinek megítélése ezért csak arról függ,  

hogy mennyire szigorúan és kivételek nélkül tartják be ezeket az alapelveket. 

 Azt is elárulja nekünk, hogy kell-e támogatni egy vezetőt, vagy nem. 

Ezt figyelembe véve összehasonlítottuk LRH és a COB szavait és cselekedeteit 

a tech és az irányelvek kb. 50 fontos témájában. 

Itt vannak az eredmények: 

 
 

 

L. Ron Hubbard  

David Miscavige 
(COB*) 

 
A szcientológia 
Alapítója és Forrása 
   

 
A szcientológia vezetője 

LRH halála óta 
 

*Chairman of the Board (a Vezetőtestület Elnöke), 

Religious Technology Center (Vallási Technológiai Központ, angol 

rövidítése: RTC) 

ORGOK / STATISZTIKÁK SZERINTI MENEDZSELÉS 

LRH 

LRH időről időre kihangsúlyozta, hogy csak egyetlen módon lehetséges a szcientológia terjeszkedését 
mérni: 

„Egy orgot (vagy országot) a legközvetlenebb módon a statisztikáit nézve lehet megfigyelni.  Ezek 
árulkodnak annak termeléséről. Megmutatják, hogy mit állítottak elő. 

Nem lehet elég gyakran mondani, hogy a statisztikák alapján lehet a legjobban menedzselni. 

... Csak statisztikák alapján irányíts.” 

HCO PL, 1970. február 5. 
Statisztikák szerinti menedzselés 
(OEC 7-es kötet, 514. oldal) 

„A statisztikai menedzselés az egyetlen fajta menedzselés, amit egy termelési helyzettel kapcsolatban 
folytatni lehet. A statisztikák szerinti menedzselést művészi szintre emeltük a szcientológia admin-
techjében.  A hiteltelenítése egyenlő a kudarc kihívásával.” 

HCO PL, 1976. szeptember 20-1 
Orgsorozat 35-1, A statnyomás tisztázása 
(OEC 0-ás kötet, 696. oldal) 

„A munka és menedzselés számos tevékenységében szerzett valós tapasztalataim alapján 
határozottan kijelenthetem, hogy a munkások és a menedzserek (vezetőség) viszonylatában 
megtehető legveszélyesebb dolog az, ha statisztikák helyett bármi más alapján történik a munka 
vagy a menedzselés.” 



HCO PL, 1970. július 7. 
Adatsorozat 14., Munka és menedzselés 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 68. oldal) 

„Ezért csak egy olyan szervezet tekinthető igazi szervezetnek, AMELYIKNEK AZ ÖSSZES 
TEVÉKENYSÉGE mérhető statisztikák segítségével.” 

HCO PL, 1965. március 13., III. kiadvány 
A szervezet struktúrája, mi az irányelv 
(OEC 7-es kötet, 660. oldal) 

„SOHA NE IRÁNYÍTS VAGY MENEDZSELJ SEMMI MÁS, CSAK STATISZTIKÁK ALAPJÁN.” 

HCO PL, 1982. április 15, II. kiadvány 
Pénzügyi sorozat 29., Az összbevétel kiszámítása 
(Menedzsmentsorozatok 2-es kötet, 374. oldal) 

COB 

„Még a terjeszkedésünk mérésének módja is teljesen megváltozott. A korábbi években a belső 
statisztikáinkra koncentráltunk. Ma már a rendkívül széles körben kifejtett hatásunk alapján lehet 
mérni a terjeszkedésünket, mint például városok, államok és egész nemzetek megsegítésén.” 

Az IAS 21. évfordulós ünnepsége, 2005 
(nyomtatásban megjelent az Impact 112. számának 52. oldalán) 

„A terjeszkedésünket már nem az alapján mérjük, ami az egyházi szervezeteinkben történik. A 
terjeszkedésünk már olyan méretet öltött, hogy a Föld valamennyi etnikai, vallási és nemzeti 
csoportosulásában mérhető.” 

LRH születésnapi ünnepség; 2006. március   
(nyomtatásban megjelent a Szcientológia Hírek 33. számának 48. oldalán) 

Összefoglalva: a COB szerint LRH módszere a terjeszkedés mérésére („belső statisztikák”) már elavult, így 
nem is használjuk. 
 
A COB által ehelyett bevezetett rendszer nem számszerűsíthető általánosságokból áll („rendkívüli széles 
körben kifejtett hatás”, „a Föld valamennyi etnikai, vallási és nemzeti csoportosulása”), és ezért tényleges 
statisztikával nem menedzselhető. 

ORGOK / MELY STATISZTIKÁK? 
 

LRH 

LRH egyértelműen megfogalmazta a szcientológia 2 legfontosabb statisztikáját: 

„Az orgoknak csak két fontos értékes végterméke van. Az egyik a jól képzett auditorok. A másik az 
elégedett pc-k. 
... A tech és admin irányelvek egyetlen célja, hogy elősegítsék ezen két termék MENNYISÉGI 
előállítását.” 

LRH ED 131 INT 
Életjavító csomag 
1970. december 8. 
(OEC 4-es kötet, 145. oldal) 

„Az orgok termékei: jól képzett tanulók és alaposan auditált pc-k.” 



HCO PL, 1970. június 17. RB 
KSW sorozat 5. R, Technikai degradálások 
(OEC 0-ás kötet, 14. oldal) 

„Minden org egyéni statisztikája (Saint Hill-t kivéve): 

HÁNY KÉPZETT AUDITOR VAN A HOZZÁ TARTOZÓ TERÜLETEN. 

Saint Hill egyéni statisztikája: 

HÁNY KÉPZETT AUDITOR VAN A VILÁGON.” 

HCO PL, 1967. október 4., I. kiadvány 
Az auditorok és orgok egyéni statjai 
(OEC 4-es kötet, 118. oldal) 

„A Clearré válás minden szcientológus számára elérhető már. 
 
Minden Akadémia képes már kitűnő auditorképzést nyújtani. 
 
És hosszútávon csak ez a két dolog fog számítani.” 

HCO PL, 1961. május 26., II. kiadvány, 
KSW-sorozat 2., A minőség számít 
(OEC 0-ás kötet, 16. oldal) 

(Az OEC-kötetek hiánytalanul tartalmazzák minden osztály, alosztály és poszt egyéni statisztikáit, amelyek 
segítnek az orgnak annak értékes végtermékei előállításában.) 

COB 

A COB rengeteg új statisztikákat vezetett be a szcientológiába. Ezeket gyakran be is mutatja a 
rendezvényeken hatalmas grafikonok segítségével, amelyeken a „valaha volt legmagasabb” értékek 
elérésével bizonyítja úgymond a szcientológia terjeszkedését. 
 
Néhány ezek közül a statok közül, amelyek a  Szcientológia Hírek  33-40. számaiban jelentek meg: 

„Megsegített emberek” 
„OT-projektek munkaórái” 
„Adományszerzés az Ideális Orgra” 
„Önkéntesek által az orgok építésére fordított munkaórák száma” 
„Az új szcientológia csoporttal rendelkező városok népessége” 
„Azon lakosok száma, akik tudatában vannak az emberi jogoknak” 
„Az emberi jogi közérdekű közleményeinket lejátszó bevásárlóközpontok száma” 
„A filmek helyreállítása során eltávolított koszrészecskék száma” 
„A zavaró tényezőktől mentes utazások során megtett mérföldek” 
„A feldolgozáshoz használt memória, terabájtban mérve” 
„A sajtónk, hüvelykben mérve” 
„A könyvborítók összmérete, négyzetlábban mérve” 
„Laminálások mennyisége, lábban mérve” 

Ezen statok egyike sem szerepel egyetlen LRH-referenciában sem. 

ORGOK / JÖVŐBELI STATOK 

LRH 



„A jövőbeli statok” kifejezés természetesen már önmagában is egy ellentmondás, hiszen a statisztikák 
definíció szerint a már elvégzett termelést mérik: 

„A statisztika egy szám vagy mennyiség, amelyet ugyanazon dolog korábbi számával vagy 
mennyiségével hasonlítunk össze .  A statisztikák az elvégzett munka mennyiségét vagy annak 
pénzbeli értékét mutatják. 

A lefelé menő statisztika azt jelenti, hogy a jelenlegi érték alacsonyabb a korábbinál. 

A felfelé menő statisztika azt jelenti, hogy a jelenlegi érték magasabb a korábbinál. 

A statisztikák alapján dolgozunk.” 

HCO PL, 1965. december 16., II. kiadvány 
A Nemzetközi Ügyvezetői Osztály megszervezése – a Nemzetközi Ügyvezetői Osztály statisztikái 
(OEC 7-es kötet, 89. oldal) 

A termelés és a jövő kapcsolatáról pedig ezt írta: 

„Amikor megvizsgálod egy terület termékeit, először csak nézel... Ne hallgasd meg, hogyan fognak 
150 terméket előállítani; csak nézz, és sétálj körbe egy csíptetőtáblával. 

„Ha nem látsz nyugtákat 150 leszállított termékről, akkor nem léteznek, és soha nem is léteztek... 
Azok a termékek, amelyek csak az emberek fejében vannak, nem léteznek. 
 
Az álmok szépek – valójában létfontosságúak az életben –, de mielőtt termékként léteznének, meg 
kell valósítani őket a fizikai univerzumban.” 

HCOB, 1979. augusztus 23. R 
III. kiadvány, Termékkibogozási soroat 1. R, Kibogozó tech 
(XI-es Tech kötet, 507. oldal) 

COB 

Az utóbbi idők szinte mindegyik rendezvényén a COB által beharangozott dolgokat csak „jövőbeli 
statoknak” lehet nevezni. 

Általában amikor valamelyik új ideális orgról beszélt, ezeket a szavakat használta: „potenciálisan akár...”, 
„elfér majd x ember”, „képes lesz kezelni...” és „x mennyiséget meghaladó kapacitás”. 

Példa: „A Tampa Org új tesztközpontja egyszerre 155 nyers közönségtagot is képes kezelni.” 

Az említett tesztközpont véletlenszerű és többször megismételt meglátogatása során azt figyeltük meg, 
hogy az ott ténylegesen jelen lévő új emberek száma 0 és 2 között ingadozott. 

 

 

ORGOK / SAINT HILL MÉRETŰ ORGOK 

LRH 

„Azt várom tőletek, igen tőletek, még Keokukban is, hogy egy olyan nagy orgot tegyetek oda, 
amelynek a statisztikái vetekszenek a ’60-as évekbeli Saint Hill org statjaival! 



...ha minden munkatárs viseli a kalapját és végzi a dolgát, akkor semmi akadálya nem lehet annak, 
hogy az orgotok ne legyen olyan nagy és zsúfolt, mint a régi Saint Hill, annak fénykorában!” 

LRH ED 339 INT 
Az 1982/83-as születésnapi játék felülvizsgálata 

„SH-nek a fénykorában kb. 198 tanulója volt, akik koauditáltak.” 

LRH ED 258 INT 
1975. január 17. 
Hogyan korlátozod az orgod méretét és bevételét 
(OEC 4-es kötet, 407. oldal) 

COB 

A Nemzetközi Vezetés 1982-ben kiadott egy füzetet, „Mekkora volt a régi Saint Hill?” címmel. 

Ebben benne volt a régi Saint Hill-i org néhány fő statjának átlagos heti értéke. Néhány példa: 

Release-ek és Clearek: 193 
Újonnan beiratkozott tanulók és pc-k: 136 
Összesített tanulói és pc-zárások: 185 

A füzet szerint átlagosan 300 tanuló volt egyszerre a 4-es osztály tanfolyamtermeiben (ebből több mint 
100-an a Szólótanfolyamon), és átlagosan 20-30 tanuló végezte a gyakornokságát. 

A füzet azt is megemlítette, hogy „az összes Tech munkatárs vagy a Tájékoztató tanfolyamon volt, vagy 
már el is végezte azt”. 

Az első hét V-ös osztályú „Saint Hill-méretű” org (New York nappali org, New York alapítványi org, San 
Francisco nappali org, San Francisco alapítványi org, Tampa, Johannesburg és Madrid) statjai azt mutatják, 
hogy a tényleges termelésük a régi Saint Hill-i org teljesítményének a töredékét sem éri el. 

Az Akadémiákon pár auditor lézeng, alig vannak a gyakornokságon, sőt általában senki sem. Jó esetben 
zajlik valamiféle koauditálás, de az is főleg az Objektíveken. Míg a régi Saint Hill-i orgban heti átlagban 21-
en tanúsították a Clear állapotot (sőt volt egy olyan nap is, amikor 9-en érték ezt el), a hét Saint Hill-
méretű orgnak ezt három év alatt sem sikerült összehozni. 

ORGOK / IDEÁLIS ORGOK 

LRH 

ideális: „pont olyan, amilyent szeretnénk; olyan, amilyennek lennie kell” 

— Thorndike Barnhart Dictionary 

 

„megfelel a tökéletesről alkotott elképzelésünknek” 

— Oxford American Dictionary 

„saját kategóriájában tökéletesnek vagy rendkívül kiemelkedőnek tartják vagy gondolják; 
megfelel a legmagasabb szintű elvárásoknak is” 

— Oxford English Dictionary 



Támpont annak megítéléséhez, hogy mi az ideális az orgok számára: 

„Csak a valódi VFP [Valuable Final Product, értékes végtermék] számít.” 

HCO PL, 1980. február 28. 
Orgsorozat 41., A termelés és az ember életszínvonala 
(OEC 0-ás kötet, 313. oldal) 

COB 

Az elmúlt évtizedben számos új „ideális” orgot jelentett be a COB, elsősorban azok kinézete, nem pedig a 
tényleges termelése alapján. 

A szcientológia rendezvényekben és kiadványokban rendszeresen visszaköszönnek ezen új orgok 
elegánsan kinéző, de üres HGC-iről és tanfolyamtermeiről készült fotók. 

Annyira így van ez, hogy az V-ös osztályú orgok munkatársai gyakran beszélnek az „Ideális Orguk 
megvásárlásáról”. 

Néhány példa a közelmúltból: 

„Egy 3,6 millió dolláros jelzáloghitelt vettünk fel, hogy megvásárolhassak az új Ideális Orgot öt 
évvel ezelőtt és beköltözhessünk oda...” 

Hírlevél Jerry Rachefftől és Jim Fitzeraldtól, a San Francisco-i nappali és alapítványi orgok ügyvezető igazgatóitól; 
2008. június 27. 

Az Ideális Orgok tényleges statjai azt mutatják, hogy nagyon kevés auditort képeznek, alig van koauditálás 
a Fokozatokon és a NED-en, alacsony az összbevétel és más statok is nagyon lenn vannak. 

ORGOK / KALAPOK 

LRH 

„A szervezettség abból áll, hogy mindenki a neki kijelölt feladatokat végzi. 

A szervezetlenség abból áll, hogy a kijelölt feladatokat figyelmen kívül hagyva mindenki viseli az 
összes kalapot. 

Egy simán és olajozottan működő, sikeres szervezetben 

MINDENKI A SAJÁT, NEKI KIJELÖLT KALAPOT VISELI. 

... AMÍG MINDENKI ISMERI ÉS VISELI A KALAPJÁT, ÉS CSAK AZ AHHOZ TARTOZÓ FELADATOKAT VÉGZI 
EL, SIMÁN FOGNAK MENNI A DOLGOK.” 

HCO PL, 1965. július 1., III. kiadvány 
Miért vannak kalapok? 
(OEC 0-ás kötet, 196. oldal) 

„Egyszerűen elérhető a magasabb szintű terjesztés és a magasabb fizetési egység: 

1. Végezd el a saját munkádat! 
 
2. Ragaszkodj ahhoz, hogy a többiek is végezzék el a magukét, de ne csináld meg helyettük! 



Még egy ügyvezető kérésére se végezd el valaki más munkáját. Inkább tedd fel ezt a kérdést: 
»Áthelyeztek?« Ha a válasz nemleges, nyugodtan hajtsd el. Meg foglak védeni.” 

HCO PL, 1961. április 11. 
Hogyan végezzük a munkatársi feladatokat? 
(OEC 0-ás kötet, 232. oldal) 

„A leginkább használatos szervezési tábla  a »hé, te ott!«-szervezési tábla. Más szóval, csak kapj el 
bárkit bárminek az elvégzésére. 

Ez garantáltan rossz termelést és pocsék terméket eredményez. 

Az is lehet, hogy egy teljes orgot szervezési táblára tesznek, kalapoznak, kiképeznek, és mégis 
összeomlik, amikor egy képzetlen felettes »hé, te ott!«-szervezési táblává változtatja. Ez valószínűleg 
az orgok összeomlásának legáltalánosabb oka.” 

HCO PL, 1970. október 8. 
Orgsorozat 8., Szervezés és termék 
(Menedzsmentsorozatok 1-es kötet, 218. oldal) 

COB 

A Tudás Aranykorának 2005. márciusi kiadása után minden egyes munkatárs és Sea Org tag kemény 
kvótákat kapott a Kongresszusok eladására a közönségnek. 

Ez az eladási nyomás az Alapok kiadása után (a 2007. júniusi hajóavatási évfordulós ünnepségen) 
exponenciálisan fokozódott. 

A szcientológusok rengeteg telefonhívást kaptak, sőt időnként hívatlan vendégek is érkeztek: a közeli org 
munkatársai, akikkel eddig az orgon kívül nem nagyon találkozhattak. Olyan is előfordult, hogy a látogató 
a felkeresett szcientológus auditora, etikatisztje vagy esetfelügyelője volt. 

Még meglepőbbek voltak azon a telefonhívások, amelyeket olyan általuk ismert Sea Org tagoktól kaptak, 
akikkel évekkel azelőtt beszéltek utoljára. Ezek a Sea Org tagok ráadásul nem is a közönségtag szolgáltató 
orgjának munkatársai voltak, hanem olyan, a 2-osztályban folyó könyveladási tevékenységgel semmiféle 
kapcsolatban nem lévő felső menedzsment szervezetek munkatársaiként telefonáltak, mint az ABLE, a 
SMI, az OSA vagy a CMO. 

Ez az új taktika minden egyes szcientológia munkatársat (a szervezési tábla tetejétől az aljáig) 
regisztrátorrá változtatott. Ez az eladási kalapot a normál termelési időben kellett viselni, a munkatárs 
többi, LRH által meghatározott munkaköri kötelességein felül (sőt általában azok rovására). 

 

 

ÉPÜLETEK ÉS ADOMÁNYSZERZÉS / AZ ÉPÜLETEK KÜLSEJE 

LRH 

„Rengeteg ingatlanunk van. Rengeteg anyagunk is van, és így tovább. Ezek mennyisége egyre csak 
növekszik. De ez nem fontos. 

Amikor az épületek kezdenek fontossá válni, akkor az Isten szerelmére kérem a köztünk lévbő 
született forradalmárokat, hogy robbantsák fel a központi székházunkat. Ha valaki régen 
felrobbantotta volna a Vatikánt, akkor a katolicizmus még mindig terjeszkedne. 



Ne érdekeljen az ingatlanok. Ne érdekeljenek a hatalmas épületek, mert nem fontosak.” 

Hangszalag: A szcientológia területe 
Az emberi elme anatómiája kongresszus 
1960. december 31. 

„Az elmúlt húsz év során rengeteg tapasztalatot szereztünk az orgok épületeivel és elhelyezésével 
kapcsolatban. 

Ezekből le is szűrtünk pár egyértelmű tanulságot. Ezek a következők: 

A. Az org ÉLETKÉPESSÉGE... az első és legfontosabb szempont... nem pedig az, hogy mennyire elegáns 
a helyiségek kinézete. A hírnév és az imázs sem szempont. 

... Példa: A stockholmi org nagyon elegáns és szép helyre költözött. A költözést megelőzően életképes 
volt. A hirtelen megnövekedett költségek miatt alig jutott fizetésre, a munkatársaknak másodállást 
kellett vállalniuk, és az org majdnem összeomlott, mire sikerült olcsóbb helyet találniuk. 

Példa: Phoenix, 1955. Egy gyönyörű és hatalmas, mégis olcsón fenntartható épületet találtak. 
Abszolút központi helyen volt... az org összes tartalékát elköltötték a helyiségek berendezésére. 
Azután el kellett hagynunk azt a területet, elveszítve a befektetett tartalékokat. 

Elizabeth, New Jersey, 1950. A lepusztult kinézetű helyiségekben sok pénzt termeltek. Kinéztek egy 
gyönyörű vidéki ingatlant, és már el is kezdték a vásárlás előkészítését. A pszichiátriai lobbi... 
akcióba lendült [azon a területen], hogy törvényileg tiltsák be az orvosi iskolákat. Elbukták volna a 
megvásárolt szép épületet. 

... TANULSÁG: Az életképesség miatt nem szabad anyagilag túlterheli az orgot. A BIZTONSÁG kedvéért 
a bérleti díj vagy a jelzáloghitel törlesztőrészlete nem haladhatja meg az org összbevételének 15-17 
százalékát. 

... C. Az imázs másodlagos szempont. 
Példa: A spanyolországi Alicante-ban található Hotel Reycar viszonylag olcsó volt. Nagyon elegáns 
hely volt. A tanulók panaszkodtak, mert egy kicsit többe került, mint amennyit hajlandóak voltak 
erre a célra kiadni. Az imázs ez esetben az org ellen dolgozott. 

Példa: A Johannesburg Org három régi épületét bolond módon eladták, a pénzt elpazarolták. A „régi, 
rettenesen helyen” kitermelt bevételi szintet az új imázs ellenére nem érték el. 

... A rosszul kinéző épületekben működő orgoknál sokkal súlyosabb problémákba fognak keveredni 
azok az orgok, amelyek a jelenlegi összbevételük több, mint 15 százalékát fizetik ki bérleti díjként 
vagy törlesztőrészletként.” 

HCO PL, 1970. szeptember 23. 
A helyiségekkel kapcsolatos irányelvek, történelmi áttekintés 
(OEC 7-es kötet, 1394. oldal) 

COB 

Az új épületek mérete és szépsége szinten minden szcientológia rendezvény és kiadvány központi 
témájává vált. A COB rendszeresen bemutatja az új ideális orgok tanfolyamtermeit és HGC-it, a 
színvilágukat, valamint a homlokzatok építészeti stílusát. 

Ezen orgok termelési statjai viszont kivétel nélkül az életképességhez szükséges minimális szint alatt 
vannak. Az összbevételük például sehol nincs ahhoz az LRH által meghatározott szinthez képest, ahol már 
meg lehet fontolni a szebb helyiségekbe költözést. 



ÉPÜLETEK ÉS ADOMÁNYSZERZÉS / ADOMÁNYSZERZÉS 

LRH 

„Ha egy org hanyatlani kezd... ne kezdj »adományszerzésbe« vagy »képeslapokat árulni«, és ne is kérj 
kölcsön. 

Ehelyett csinálj több bevételt a szcientológiából. 

Nagyon rosszul vezetik azt az orgot, ahol szokatlan megoldásokat próbálnak találni, és nem a 
szcientológiából származó bevételekre számítanak.  Ez a megközelítés mindig kudarcot vallott. 
 
Az orgokra ugyanaz érvényes, mint a pc-kre: »oldd meg a szcientológiával.« 

Minden egyes alkalommal kudarcot vallottam, amikor a pénzügyi vagy személyzeti problémákat 
nem a szcientológia módszerével próbáltam megoldani. Tehát a tapasztalataim alapján bátran 
állíthatom, hogy az org fizetőképességének a titka a még több szcientológia, nem pedig a 
szabadalmaztatott fésűk vagy az adományszerző grillpartik.” 

HCO PL, 1964. február 24., II. kiadvány 
Programkészítés orgoknak 
(OEC 7-es kötet, 930. oldal) 

COB 

„Grillparti és bingó!” 

A Nashville-i Hírességek Központjának tömegesen kiküldött e-mailje, 2008. augusztus 5. 

„Egy nap szépségápolás és kényeztetés a Tamara Dahill Salonban!” 

Ideális Org Hírek, az OT-bizottság hírlevele, 2008. január 

„Grillparti szeptember elején az ideális org mihamarabbi megszerzésének elősegítésére!” 

Az Orlando Org szórólapja, 2008. augusztus 

„Nyerj egy 2009-es Priust! 

Segíts az OT-bizottságnak felépíteni az új egyházunkat a San Fernando Valley-ben, és nyerhetsz egy 
környezetbarát, jól vezethető autót!! 

A tombola a Valley Orgban kerül megrendezésre, 2008. november 22-én.” 

Tömeges e-mail, 2008. augusztus 
(Hasonló tombolahúzás volt a Miami Orgban.) 

Hasonló adományszerző rendezvények a közelmúltból: 

„Karaoke és vacsora, este a klubban!” 
„A mai este a komédiáról szól!!!” 
„MÓKA és JÁTÉKOK!” 
„Fizess, hogy Ben ne hagyja abba a táncot!” 

Akiknek nincs pénzük, még azok is adományozhattak: 



„Vannak olyan értékes dolgaid, amelyekre már nincs szükséged? 

Hozd be ezeket a San Diego Orgba 2008. július 22-ig. Ezeket értékesítjük és az ebből származó 
pénz közvetlenül az ideális org megvásárlására gyűjtött épületalapba kerül.” 

Ötleteket is adtak: „arany- vagy ezüstékszerek, sérült aranyláncok, régi gyűrűk, más drágaköves 
(vagy anélküli) ékszerek, étkészletek, teáskészletek, gyertyatartók, ólomkristály, értékes 
üvegtárgyak, szobrocskák, porcelántárgyak, svájci órák, régiségek és antik tárgyak.” 

Minden egyes, általunk megvizsgált orgban több pénzt szedtek be adományszerző akciókból, mint a 
képzés és az auditálás eladásából. 

Így mostanában az adományszerzés a legtöbb (ha nem az összes) V-ös osztályú org elsődleges bevételi 
forrása. 

ÉPÜLETEK ÉS ADOMÁNYSZERZÉS / ADOMÁNYOK 

LRH 

Hosszú éveken át az „adomány” szó az orgok által nyújtott szolgáltatások, az a képzés és az auditálás 
ellenértékét jelentette. 

Ez a jól ismert LRH-cikknek már a címe is tartalmazza: 

„Így a szolgáltatásokért, a képzésért és az auditálásért adott adományok lépésről lépésre történő 
felhasználásával lassan tudjuk építeni az épelméjűség kis szigeteit.” 

The Auditor, 51. szám, 1970 
Mit fedeznek az adományaitok 
(OEC 2-es kötet, 106. oldal) 

COB 

Az elmúlt évtizedben az „adomány” kifejezés egyre inkább az org szolgáltatásaitól független, 
ellenszolgáltatás nélküli hozzájárulásokra kezdett el vonatkozni. 

Példák: Adományok az IAS-nek, az Ideális Orgra, a könyvtárprojektre, az épületprojektre és a Super Power 
terjeszkedési projektre. 

 

ÉPÜLETEK ÉS ADOMÁNYSZERZÉS / SUPER POWER 

LRH 

„A Super Powert hat héten belül elkezdjük szolgáltatni a Saint Hill-ekben...” 

LRH ED 301 INT 
1978. december 17. 
Ron’s Journal 30. 
(XI-es Tech kötet, 380. oldal) 

COB 

31 év (2009-ben), 165 millió dollár és még nincs vége...  



TANULÁS / SZÓTÁRAK 

LRH 

„Az általam személyesen vizsgáztatott tanulók tekintete az űzött vadéhoz volt hasonló, és elkezdtek 
szótárakat hordani magukkal – VISZONT NEM KEZDTEK EL ZSÖRTÖLŐDNI, NEM LETTEK BETEGEK ÉS 
NEM LÓGTAK MEG. ÉS HASZNÁLTÁK IS, AMINT MEGTANULTAK.” 

HCO PL, 1964. szeptember 24. 
Az oktatás és a vizsgáztatás színvonalának emelése 
(OEC 4-es kötet, 327. oldal) 

„A tanfolyamfelügyelők ne próbálják meg saját kútfőből meghatározni az angol szavakat a tanuló 
korrigálásakor, mert ez túl sok vitához vezet. Angol szavak esetén elő kell venni egy szótárt.” 

HCO PL, 1964. október 4. 
Elméleti ellenőrzési adatok 
(OEC 4-es kötet, 333. oldal) 

„Jó szótárakból kell tisztázni a szavakat.” 

HCOB, 1978. március 23. RB 
Szótisztázási sorozat 59., Szavak tisztázása 
(XI-es Tech kötet, 95. oldal) 

„Ha bármely olyan szóval találkozol, amelyikre ráillik a megnemértett szó vagy szimbólum fenti 
meghatározásainak bármelyike, akkor azt tisztázni kell egy megfelelő méretű szótár vagy több 
szótár, tankönyv vagy enciklopédia segítségével.” 

HCOB, 1979. július 17. RB. I. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 64. RB, A meg nem értett szó definiálva 
(Tech témák 2-es kötete, 315. oldal) 

„Természetesen elnyomó az a tanfolyamfelügyelő, aki engedi, hogy a tanulók szótár és demókészlet 
nélkül tanuljanak, és nem teljes mértékben alkalmazza a tanulási techet és használja a szótisztázást. 
Ki is kell nyilvánítani, mert aktívan gátolja azt, hogy a szcientológusok elsajátítsák a szcientológiát 
és nyereségeik legyenek belőle.” 

HCO PL 1978. október 30. R 
Tanfolyamok, az ideális képük 
(OEC 4-es kötet, 424. oldal) 

COB 

„Olyan jók ezeknek a szójegyzékei, hogy szótárakra már nincs is szükség.” 

A Kongresszusok kiadásakor, 2005. március 13-i LRH születésnapi ünnepség; ugyanezt megismételte az 
Alapok 2007. júniusi kiadásakor. 

TANULÁS / ELSŐDLEGES RUNDOWN 

LRH 

Amikor a ’70-es években végzett, magasan képzett auditorokat, ügyvezetőket és más veteránokat kérdezel 
az Elsődleges Rundownról, azt fogod hallani, hogy a nagy részük nemcsak elvégezte ezt a tanfolyamot, 
hanem a szcientológiában és az életben elért sikereik létfontosságú alapjának tartják. 



Ennek nagyon egyszerű oka van: LRH ragaszkodott ahhoz, hogy elvégezzék. 

„... AZ ELSŐDLEGES RUNDOWN MINDEN TANULÁSI FOLYAMAT ELSŐ LÉPÉSE. 

HCOB, 1972. április 4. R 
Elsődleges Rundown 
(X-es Tech kötet, 84. kötet) 

„A tanfolyamfelügyelőnek kell gondoskodni arról, hogy ezt betartsák. A tanulói nem lesznek 
sikeresek, ha a tanulmányaikat az Elsődleges rundown elvégzése nélkül kezdik el. 

Főbűnnek számít ezen létfontosságú lépés kihagyása.” 

HCOB, 1972. április 4. R 
Elsődleges Rundown 
(X-es Tech kötet, 84. kötet) 

COB 

Amióta a COB átvette a hatalmat a ’80-as évek elején, ő és a többi vezető egyetlen egyszer sem beszélt az 
Elsődleges Rundownról. Egyetlen helyen említik, egy 1991-ben (öt évvel LRH halála) írt „HCOB”-ben, 
amely a Kulcs az Élethez és az Életorientációs tanfolyamokat az Elsődleges Rundown előfeltételeivé tette.   
(HCOB, 1991. április 24., Az Elsődleges Rundown módosítása; XIII-es Tech kötet, 502. oldal) 

Az Elsődleges Rundown kivették a képzési sorrendből. Jelenleg a bolygó egyetlen orgjában vagy 
missziójában sem lehet elvégezni. 

TANULÁS / MEMORIZÁLÁS 

LRH 

„Az egyik legbutább kérdés: »Miről szól ennek a HCOB-nak az első része?«. „»Melyek a .... szabályai?”« 
típusú kérdést sem tenném fel soha. 

HCO PL, 1964. szeptember 24. 
Az oktatás és a vizsgáztatás színvonalának emelése 
(OEC 4-es kötet, 327. oldal) 

„Mindegy, hogy milyen bonyolult egy megtanulandó szöveg... ha elég keményen dolgozunk és jó a 
memóriánk, memorizálni mindig lehet, és le is tudjuk írni a bevágott szöveget az írásbeli vizsgán. De 
alkalmazni nem fogjuk tudni... mert az alkalmazáshoz szükséges megértés hiányozni fog.” 

Hangszalag: Tanulás és szándék 
1966. augusztus 18. 

„Az adatok kiértékelésének képessége sokkal fontosabb minden formális és informális oktatási 
folyamat során, mint a memorizálás képessége... Manapság az iskolákban az oktatás a felidézés 
irányítását jelenti. Ráerőltetik az adatokat a tanulókra, értékeket társítva szorosan ezekhez. Nem 
sokat fog ez érni a későbbiekben...” 

Dianometria, a képességed és az elmeállapotod 
1951. január 
(1-es Tech kötet, 94. oldal) 

„Nyolcadikban kialakult egy szituáció: csak két kínai tanuló tudott ötöst kapni. Megtanulták, hogyan 
kell tanulni, már ha a papagájok módszerét tanulásnak lehet tekinteni. Szóval felálltak, és  eldarálták 
az oldal- és bekezdésszámtól kezdve az egész leckét, ami a történelemkönyvből fel volt adva, szó 



szerint elmondták az egészet. A totális duplikáció kiváló példái voltak, de azt már nem tudták volna 
megmondani, hogy melyik univerzumban történt, és ha egyetlen vesszőt megváltoztattál, vagy a 
véleményüket kérdezted volna a megtanult anyagról, akkor azonnal meg lettek volna lőve, ami 
persze gyakran meg is történt. 

... Ez ékes példája a tökéletes, a teljes és tökéletes, de teljesen értelmetlen duplikációnak. Teljes 
mértékben halálos is, szóval nem így kell tanulni. Halálos! De ha képes is vagy erre, akkor is csak egy 
mentális mutatványnak tartanám, és nem hiszen, hogy a tanulásnak a mentális mutatványokról kell 
szólnia. A tanulásnak a megértésről kell szólnia.” 

Hangszalag: Tanulás: bevezetés 
1964. június 18. 

„A társadalom hanyatlásával párhuzamosan... az oktatási folyamat azzá degenerálódik, hogy félig 
hipnotikus állapotban megetetnek minket nagy mennyiségű adattal, amelyeket az írásbeli vizsgán 
visszaböfögünk a papírra.” 

A túlélés tudománya, 27. fejezet 

COB 

„El tudjátok-e így hadarni fejből, az Első könyvtől indulva a sorrendet:  Jegyzetek az előadásokról,  A 
túlélés tudománya,  Önelemzés,  Haladó eljárások és axiómák,  A preclearek kézikönyve,  Az ember 
története,  8-80,  8-8008,  Az emberi képesség megteremtése, és a Dianetika 55?" 

A Tudás aranykorának kiadásakor,   
2005. márciusi LRH születésnapi rendezvény; megismételte az Alapok  
kiadásokor, a 2007-es hajóavatási évfordulós ünnepségen. 

TANULÁS / MIT KELL MEMORIZÁLNI 

LRH 

1996 előtt az Állandó VIII-as osztályú auditorrá és esetfelügyelővé váláshoz vezető úton a szcientológus 
tanulónak legfeljebb három dolgot kellett memorizálnia: az Auditorkódexet, a Listázás és nullázás 
törvényeit és az R3R-utasításokat. 

Ez még a közvetlenül LRH felügyelete lévő képzésre is igaz lett volna, akár Saint Hill-ben, akár az Apollo 
fedélzetén. 

 

COB 

1996. május kilencedike, a Technológia aranykorának kiadása óta a képzésben lévő auditoroknak több 
tucatnyi tech tételt kellett megjegyezniük – a 20 prepcheck gombtól kezdve a hamis adat lefejtés 12 
kérdésén át egészen a Kibővített Tónusskáláig.  

TANULÁS / HOGYAN MEMORIZÁLJUNK 

LRH 

Arra sem volt lefektetett szabály LRH idején, hogy hogyan kell memorizálni azt a pár tételt, 
amit tényleg memorizálni kellett. Az egyik elterjedt technika azt volt, hogy egyszerre öt pontot 
memorizáltak a tanulók, majd a végén összerakták az egészet. Mindenki olyan rendszert használhatott, 
ami neki bevált. 



Ez megfelelt a C/S sorozat 43-ban foglaltaknak: 

„A C/S le tudja értékelni azzal az auditort, ha számos kétséges tech ügyben nyilvánít véleményt.  

... Ha valamikor nem született döntés (azaz nem szerepel a HCOB-kben és a hangszalagokon... akkor 
se a C/S hozza meg a döntést. 

... Soha ne rendítsük meg az auditor stabil adatait a HCOB-kben és a hangszalagokon nem szereplő 
adatok adásával.” 

HCOB, 1971. június 9., III. kiadvány 
C/S sorozat 43., C/S-szabályok 
(Tech témák 1-es kötete, 170. oldal) 

COB 

A Technológia aranykora drillek a memorizálásnak egy igen kötött módján engedélyezik csak: a tanuló egy 
széken ülve és egy fal felé fordulva, újra és újra elmondja az egész bulletint az elejétől a végéig. 

Aki máshogy csinálta, azt mókuskodással vádolták, és etikára küldték, noha egyetlen HCOB, HCO PL vagy 
hangszalag előírásait sem sértettek meg. 

TANULÁS / ÁTFOGALMAZÁS 

LRH 

„Egész pontosan semmit sem ér egy olyan ellenőrzést adni egy bulletinre vagy hangszalagra, 
melynek során azt nézzük meg, hogy a tanuló képes-e pontosan vagy átfogalmazva idézni azt. Ezt 
egyáltalán nem fogja azt garantálni, hogy a tanuló tudja az adatokat, vagy képes használni vagy 
alkalmazni azokat, sőt még azt sem, hogy a tanuló egyáltalán ott van. 

... Tehát tévedés úgy vizsgáztatni, hogy ellenőrizzük, »tudja«-e a tanuló az anyagot és képes-e 
pontosan vagy átfogalmazva idézni azt,  és tilos így csinálni.” 

HCO PL, 1964. szeptember 24. 
Az oktatás és a vizsgáztatás színvonalának emelése 
(OEC 4-es kötet, 327. oldal) 

 

 

COB 

A Technológia aranykora 1996-ban egy új típusú drillt is elhozott a tanfolyamtermekbe: az átfogalmazást. 

Ezekben a drillekben a tanuló addig ismétli a bulletint vagy annak egy részét a falnak, amíg emlékezetébe 
nem vési. Amikor ellenőrzést kap erre, akkor nem kell szó szerint idéznie, de a kulcsfontosságú pontokat 
tudnia kell. 

Ez egy kitalált képzési eljárásmód, amelyet ráadásul LRH meg is tiltott. 

TANULÁS / MEGNEMÉRTETT SZAVAK ÉS ZAVAROS ELKÉPZELÉSEK 

LRH 



„MINDIG IGAZ AZ, HOGY A ZŰRZAVAR HÁTTERÉBEN EGY MEGNEMÉRTETT SZÓT TALÁLUNK.” 

HCOB, 1979. augusztus 31. R 
Szótisztázási sorozat 16. R, Zavaros elképzelések 
(Tech témák 2-es kötete, 161. oldal) 

„Van a szótisztázásnak egy alaptörvénye: 

A JELENTÉS VAGY CSELEKVÉS MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK HÁTTERÉBEN MINDIG EGY MEGNEMÉRTETT 
SZÓ VAN. 

... Így: 

1. Derítsük ki, hogy mit változtat meg a személy. 
2. Keressük meg, hogy mi volt pontosan azelőtt. 
3. Találjuk meg a megnemértett szót. 
4. Tisztáztassuk le.” 

HCOB, 1971. szeptember 4., II. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 19., Megváltoztatások 
(A Tech témák 2-es kötete, 170. oldal) 

„A ZŰRZAVAR VAGY HOSSZAS FEJTEGETÉS, A ZAKLATOTTSÁG VAGY BUTASÁG MINDIG EGY 
MEGNEMÉRTETT SZÓ MIATT VAN, AMELYIK   KORÁBBAN   VAN ANNÁL, MINT AMELYIKKEL 
KAPCSOLATBAN ZSÖRTÖLŐDIK. 

... Ha tanfolyam közepére érve a tanuló nagyon zaklatott, és képtelen megérteni az anyagát, és 
nagyon, de nagyon butának tűnik, akkor van valami a tanfolyam legelején, amiről viszont egyáltalán 
nem beszél. Nincs kivétel ez alól... Minden, a képzés során előforduló zűrzavar, butaság vagy 
zaklatottság egy megnemértett szóhoz vezethető vissza...” 

HCOB, 1989. március 8. 
Szótisztázási sorozat 45., Szótisztázás – kulcsadat 
(A Tech témák 2-es kötete, 244. oldal) 

„Csak akkor vall látszólag kudarcot a szótisztázás, ha hibásan csinálják, például így: 

a. Nincsenek leolvasások vagy elvétik azokat. 

b. Az E-méter nélkül végzett szótisztázás során figyelmen kívül hagyják a nyelvbotlásokat vagy a 
hibázásokat. 

c. Belebonyolódnak a konsziderációkba és a zűrzavarokba anélkül, hogy megtalálnák az ezek 
hátterében mindig meghúzódó meg nem értett szót és teljesen tisztáznák azt. 

A megoldás egyszerű. Ha valaki szótisztázást kapott egy területre, de az eredeti nehézséget nem 
sikerült megoldani, akkor megnemértett szavakat vétettek el. Ekkor vissza kell menni a 
szótisztázóhoz és azt kell mondani: „gyerünk, találjuk meg a megnemértett szavaimat!” 

HCOB, 1977. január 10., I. kiadvány 
Szótisztázási sorozat 55., Hogyan legyen nyereségünk a szótisztázásból 
(Tech témák 2-es kötete, 280. oldal) 

„A tanuló által keresett fontos adatok BENNE van a tanfolyami anyagaiban. 

Csak akkor fog kudarcot vallani, ha nem konfrontálja, duplikálja, szívja magába és használja az 
anyagokat pontosan úgy, ahogy az le van írva. 



... Az anyagok megfelelőek. Ha a tanulók konfrontálják, duplikálják és magukba szívják ezeket, akkor 
használni is fogják. 

HCOB, 1971. május 13. 
Szótisztázási sorozat 57., Mennyire érti a tanuló az anyagot 
(Tech témák 2-es kötete, 284. oldal) 

COB 

A 2007. június hajóavató évfordulós ünnepségen a COB azzal az elmélettel állt elő, hogy a LRH könyvek 
standard szótisztázása nem működik. 

„Mi lenne, ha leültetnélek titeket, szótisztáztatnám ezeket és rendesen le is tisztáznátok a 
megnemértéseiteket? És akkor mi lenne, ha azt mondanám, hogy ennek elvégzése után még 
mindig zűrzavaros lenne az egész, egyáltalán nem értenétel meg az adatokat, az általatok tanult 
tech még mindig elvesztettnek számítanak a tisztán LRH-adatok tudása és alkalmazása 
szempontjából? Nos, valójában pontosan ezt akarom mondani nektek.” 

El is magyarázza, hogy miért: 

„Először is az LRH-adat továbbra is érvényes – megnemértések. De hogy ne hagyjak titeket 
kétségek között, azok nem a ti megnemértéseitek voltak... Szóval ki nem értették azokat a 
szavakat? Az átiratok készítői.” 

A Tech kötetek tárgymutatójában 139 bejegyzés van a „szótisztázás” címszó alatt, és 24 a „zűrzavar” alatt. 
Ez a Tanulói szalagokon, a 1. Kibővített Dianetika előadáson és a Beszéd egy alapvető Kvalról előadásokon 
kívüli adatokat összegzi. 

Ezen anyagok egyike sem említi egyszer sem, hogy a szótisztázás nem működik, ha vélt vagy valós hibák 
vannak az anyagokban. 

Nincs továbbá olyan LRH-referencia sem, amelyik a tanuló zűrzavarainak okát valaki más megnemértett 
szavaira vezetné vissza. 

Ezek a tech értelmezései és kitalált adatok. 

 

 

TANULÁS / TELJES FOGALMI MEGÉRTÉS 

LRH 

LRH nagyon egyértelműen írja le, hogy mi szükséges a teljes fogalmi megértés eléréséhez: 

„Mivel egy olyan társadalomban használjuk, amelyik tele van megnemértett szavakkal és rossz 
meghatározásokkal, a tanulási tech is ki van téve az önkényességeknek. Így a TISZTÁZOTT SZÓT a 
következőképpen definiáljuk: 

EGY SZÓ, AMELYET A TELJES FOGALMI MEGÉRTÉS ELÉRÉSÉIG TISZTÁZTAK. 

... Számos mód és kombináció létezik ezen zárójelenség elérésére. A legáltalánosabb az, amikor addig 
mondunk mondatokat a szóval, amíg fogalmilag meg nem értjük a jelentését. Diagramok, demók, 
gyurmademók, valójában a tanulási tech egésze és annak összes módszere használható. 



Ezek létfontosságú eszközök. Használandóak. Védjük meg ezeket, és TARTSUK MŰKÖDÉSBEN A 
SZCIENTOLÓGIÁT. 

HCOB, 1974. szeptember 7.  
Szótisztázási sorozat 54., Szuperírástudóság és a tisztázott szó 
(Tech témák 2-es kötete, 276. oldal) 

COB 

„A könyvek és az előadások együtt teljes fogalmi megértést adnak.” 

Az Alapok kiadásakor a 2007. júniusi hajóavatási évfordulós ünnepségen; azóta szinte minden egyes 
reklámanyagban megjelent ez az állítás. 

Ugyanezen a rendezvényen azt is mondta a COB, hogy „szótárakra már nincs is szükség.” 

Ahogy arról LRH is írt, a teljes fogalmi megértést a standard tanulási tech, és elsősorban a szótisztázás 
alkalmazásával lehet elérni. 

A COB teljes fogalmi megértésre vonatkozó képlete csak egy kitalált adat. 

TANFOLYAMOK / PRO TR-EK TANFOLYAM 

LRH 

Bár számos „kemény TR-ek” tanfolyam volt a szcientológia története során, ezek egyike sem volt az 
akadémiai képzés előfeltétele.  

COB 

1991-ben a COB bejelentette az Új professzionális TR-tanfolyam kiadását. A tanfolyam mindennemű 
akadémiai képzés előfeltételévé vált.  

TANFOLYAMOK / FELSŐBB SZINTŰ KIKÉPZÉSI TR-EK TANFOLYAM 

LRH 

 

Az ’50-es évek végén történt kifejlesztésük óta a Felsőbb szintű kiképzési TR-ek különböző akadémiai 
tanfolyamok ellenőrzőlapjain szerepeltek. LRH idején egyszer sem állítottak össze ezekből egy olyan 
különálló tanfolyamot, amelyet az akadémiai képzés előtt kellett volna elvégezni.  

COB 

A Pro TR-ekkel egyetemben a COB 1991-ben kiadta az Új professzionális felsőbb szintű kiképzési TR-ek 
tanfolyamot is. Ez szintén mindennemű akadémiai képzés előfeltétele.  

TANFOLYAMOK / PRO MÉTERKEZELŐI TANFOLYAM 

LRH 

A hagyományok szerint az auditorok az auditorképző tanfolyami ellenőrzőlapjaik részeként csinálták meg 
a méterdrilleket, tehát a HSDC (Dianetika) tanfolyamon, az akadémiai szinteken, a Tájékoztató 



tanfolyamon stb., hogy folyamatosan csiszolni tudják a méterkezelési jártasságaikat az auditálás során. 
Amikor méterkezelői tanfolyamokat állítottak össze, mint például a Pro Méterkezelői tanfolyamot 1980-
ban Flagben, akkor sem lettek ezek az akadémiai képzés előfeltételei. 

COB 

1996-ban a COB bejelentette az Új professzionális méterkezelői tanfolyam kiadását. A Pro TR-ekhez és a 
Felsőbb szintű kiképzési TR-ekkel egyetemben ez is mindennemű akadémiai képzés előfeltételévé vált.  

TANFOLYAMOK / VIII-AS OSZTÁLYÚ AUDITORKÉPZÉS 

LRH 

1974-ben az ASHO The Auditor magazinjának 98. számában megjelentetett egy listát az AOLA és az ASHO 
által képzett összes VIII-as osztályú auditorról, akik a tanfolyam 1968. szeptemberi kiadása és a magazin 
megjelenések dátuma (1974. április) végeztek el azt. 

Összesítve: 242 

Ez majdnem heti egy új VIII-as osztályú auditornak felel meg ebben az 5 és fél éves időszakban, csak az 
Egyesült Államok nyugati részén. 

Ez szám annak volt az eredménye, hogy LRH kitartóan ragaszkodott ahhoz, hogy nagy mennyiségben 
képezzenek VIII-as osztályú auditorokat. 

„Egyetlen org sem engedheti meg magának, hogy ne legyen legalább egy VIII-as osztályú auditora. 
Ők a standard tech letéteményesei.” 

HCOB, 1975. január 23. 
A VIII-as osztály célja 
(X-es Tech kötet, 679. oldal) 

„Tudtad, hogy az abszolút mértékben Standard Tech (teljes, a legapróbb részletekig Standard Tech) 
használata egy szervezetben legalább meg fogja háromszorozni annak statjait kilencven napon 
belül. Ez elkerülhetetlenül be fog következni.” 

Hangszalag, 1968. szeptember 24. 
Üdvözlünk a VIII-as osztályú tanfolyamon 

„Árulással ér fel azt hagyni, hogy a standard tech kimenjen, hiszen akkor a szcientológia értelmét 
veszti az orgban. 

Ezért tanítom a VIII-as osztályú tanfolyamot.” 

HCOB, 1968. augusztus 28., I. kiadvány 
Out-tech 
(VIII-as Tech kötet, 186. oldal) 

„A VIII-as osztályú tanfolyam összezavarása és céljának meghiúsítása esetén... automatikusan ki kell 
jelölni az Árulás állapotát.” 

HCOB, 1968. október 20. 
A VIII-as osztály célja 
(VIII-as Tech kötet, 256. oldal) 

COB 



Miután a COB 1996 májusában kiadta a Technológia aranykorát, a bolygó összes VIII-as osztályú 
tanfolyamtermét bezárták, hiszen az addig ott tanulóknak most meg kellett csinálniuk az új Technológia 
Aranykora Tájékoztató tanfolyamot (vagy a VI-os osztály bizonyossági tanfolyamát) és annak 
gyakornokságát. 

A VIII-as osztály soha nem zárták még be ezelőtt – még néhány napra sem, nemhogy négy évre. 

Amikor az AOLA VIII-as osztályú tanfolyamtermét végül újra megnyitották 2000-ben, újabb 4 és fél évbe 
telt lezárni az első tanulót a tanfolyamon – ő volt az első VIII-as osztályú auditor, aki lezárta a tanfolyamot 
az USA nyugati részén, nyolc évvel a Technológia aranykora megjelenése után. 

Azóta jobb lett az áramlás, de sokat nem javult a helyzet. A Technológia aranykora első évtizedében 
(1996-2005) például az AOLA mindössze öt VIII-as osztályú auditort képzett, tehát átlagban kétévente 
egyet. 

Ha ezt összehasonlítjuk a ’60-as évek végének és a ’70-es évek elejének heti egy új VIII-as osztályú 
auditorával, akkor ez egy 99%-os esést jelent a statisztikában. Ez a szcientológia történetének legnagyobb 
képzésistat-összeomlása. 

(A régi VIII-as osztályú statokat tartalmazó The Auditor magazin megtalálható a „Mi történt a képzéssel? 
fejezetben.) 

KÉPZÉS / DRILLEK 

LRH 

„A szcientológia tanfolyamokon a PE-t [Personal Efficieny, Személyes hatékonyság] is beleértve, csak 
 a következő drilleket szabad használni: 

1) Módosított Komm tanfolyam a PE számára. 
2) Az eredeti Komm tanfolyam, TR-ek 0-tól 4-ig. 
3) Az eredeti Felsőbb szintű kiképzési TR-ek. 
4) Az E-méter drillek könyvében található méterdrillek. 
5) A terjesztési drillek, amint megírom és kiadom ezeket. 

TILOS bármely más gyakorlati drill használata. 

A többi gyakorlati drillt ezennel eltörlöm. Indok: Feleslegesen pazarolják ezekre az időt, elnyomják a 
tényleges eljárásokat, és összezavarják az adatokat és az eseteket. Nem engedélyeztem ezeket a 
drilleket, és most már egyértelműen látszik, hogy a könnyű eljárások megmásítását tanítják meg. 
Nincs szükség ezekre. Rossz auditorokat eredményeznek. Alaposan átnéztem az üggyel kapcsolatos 
adatokat, és számos képzési kudarcot ezekre az engedélyezetlen drillekre vezettem vissza. Továbbá 
számos kudarcot vallott eset hátterében is ezek álltak.   
 
Valaki valahol őrült módon elkezdte ezeket a „drilleket” és „TR-eket” kifejleszteni. 

Ha ezt tovább engednénk folytatódni, akkor nem tudnánk jó auditorokat képezni. A fenn felsorolt 
standard drillek hosszú évekig elegendőnek bizonyultak.” 

HCO PL, 1965. április 16., II. kiadvány 
Engedélyezett drillek 
(OEC 4-es kötet, 616. oldal) 

„Ha kétségeid vannak, csináld a szokásost, a rutint, a standardot.” 



HCO PL, 1971. július 31. 
A szokásos 
(OEC 0-ás kötet, 257. oldal) 

COB 

A Technológia aranykorának 1996-os megjelenésével soha nem látott mennyiségű tanulói drill jelent meg 
a szcientológia tanfolyamokon. Többek között „Mit teszel” drillek, rengeteg memorizálási és átfogalmazási 
drill vált a képzés részévé. 

Ezen drillek egyikét sem engedélyezte LRH, sőt valójában külön meg is tiltotta ezek használatát (ld. fenn). 

Emellett gyakorlatilag eltűntek az Akadémiákról az olyan standard tanfolyamtermi eszközök, mint a 4-es 
módszerű szótisztázás, a szúrópróbák és a csillagfokozatú ellenőrzések. 

KÉPZÉS / HOGYAN KELL KÉPEZNI 

LRH 

„Ezt semmiféle  rendszer nem fogja megtenni, csak te vagy én azzal, ha nekigyürkőzünk és kihúzzuk 
a talajt a rossz tanulóskodás alól, és ezt csakis a hallgatóval egyénileg tudjuk megtenni, sohasem 
egyszerre az egész osztállyal.” 

HCO PL, 1965. február 7. 
A szcientológia működésben tartása 
(OEC 0-ás kötet, 7. oldal) 

COB 

„Elértük azt a pontot, ahol a képzés csak annyiból áll, hogy »adjuk hozzá a vizet és keverjük 
össze«.” 

LRH születésnapi ünnepség, 2005. március 13. (nyomtatásban is megjelent a Szcientológia Hírek 31. számában) 

 

 

 

KÉPZÉS / A KÉPZÉS FELGYORSÍTÁSA 

LRH 

„A HDC, IV-es, V-ös, VI-os, VII-es, VIII-as osztályú és a »HGC auditor« tanfolyamok felgyorsítása az 
orgokban, az AO-kban (és az SH-kban) megnövelné a tanulói létszámot. Én 3 hetet adok ezekre. Ezek 
korábban az engedély nélkül kibővített ellenőrzőlapok miatt 5, sőt 11-13 hétig is eltartottak. 

... A VIII-as osztályú tanfolyam három hétig tart. Pont. 

... A gyors képzés bevonzza a tanulókat. A lassú képzés tönkreteszi az egész területet és meggátolja a 
feliratkozásokat is.” 

HCOB, 1970. december 23. 
Gyors tanfolyamok 
(IX-es Tech kötet, 213. oldal) 



„A képzéseket leginkább az nyújtotta el, hogy válogatás nélkül adtak hozzá különféle anyagokat a 
tanfolyami ellenőrzőlapokhoz. Ez a gyakorlat felelős azért, hogy az 1968-ban 3 hét alatt elvégezhető 
VIII-as osztályú tanfolyamot 1970-ben már akár 8 hónapba is beletellett elvégezni.” 

HCO PL, 1981. július 21. R 
I. kiadvány 
Mi egy ellenőrzőlap? 
(OEC 4-es kötet, 441. oldal) 

„Az irreális és hosszú ellenőrzőlapok a tanulók megállításának leggyakrabban használt eszközei.”  

LRH ED 592 INT  
1967. október 3. 
Különleges program, gyors Akadémiák 
(OEC 4-es kötet, 372. oldal) 

„Az idén már egyszer kiértékeltem az auditorhiány problémáját. 
Az ALAPVETŐ MIÉRT a következő is: 

RETTENTŐEN HOSSZÚAK VOLTAK AZ ELLENŐRZŐLAPOK. 

... Már igy ideje ismerjük azt az adatot, hogy a túl hosszú kifutópályán haladó tanulók elveszítik a 
kezdeti érdeklődést és lendületet.” 

LRH ED 299 INT 
1978. szeptember 28. 
A végnélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

„A tanfolyamoknak gyorsaknak kell lenniük, az auditálásnak pedig elhúzódónak. Egész pontosan a 
fordítottja történt ennek. A lassú tanfolyamok és a gyors auditálás teszik tönkre a dianetikát és a 
szcientológiát.” 

LRH ED 107 INT 
1970. június 3. 
Utasítások az osztályoknak, azonnali végrehajtásra 
(OEC 5-ös kötet, 267. oldal) 

 

 

COB 

A 1991-es Auditornapi ünnepségen a COB bejelentette egy régóta tartó projekt sikeres lezárását, melynek 
keretében az összes auditorképző tanfolyam ellenőrzőlapját átdolgozták. 

Ahogy ezt a később kiadott RTC ügyvezetői rendelet 450-ben is leírta, ez a következő tanfolyamokra 
terjedt ki: egy új Pro TR-ek tanfolyam, az Új Felsőbb szintű kiképzési tanfolyam, új akadémiai szintek, új 
NED tanfolyam, új V-ös diplomás tanfolyam és az új Tájékoztató tanfolyam. 

Öt évvel később, 1996-ban újra felülvizsgálta ezeket az ellenőrzőlapokat, hogy a Technológia aranykora új 
drilljeit az ellenőrzőlapok részéve tegye. 

Összehasonlítottuk ezeket az ellenőrzőlapokat az összes elérhető korábbi verzióval, többek között azokkal 
is, amelyeket LRH már „rettentően hosszúnak” talált. Minden egyes esetben a modern ellenőrzőlapok 
bizonyultak a leghosszabbnak – sokszor háromszor, sőt ötször hosszabbak voltak az elődeiknél. 



Továbbá az elmúlt 17 év során négy előfeltétele is lett az Akadémiai képzés elkezdésének: Pro TR-ek, 
Felsőbb szintű kiképzési TR-ek, Pro Méterkezelői tanfolyam, valamint nemrégiben az Alapok. 

Az Alapok tanfolyam 18 könyvet és 280 hangszalagra vett előadást dolgoz fel, és ezzel a második 
leghosszabb tanfolyam a szcientológiában. 

KÉPZÉS / AZ AKADÉMIAI KÉPZÉS TERMÉKE 

LRH 

LRH egyértelműen megadta, hogy mit vár el és mit nem a különféle képzési szintek végzőseitől: 

„Amikor megpróbálod a VIII-as osztály auditorképzés stílusában standarddá tenni a Dianetika 
tanfolyamot vagy az SHSBC-t és az akadémiai tanfolyamokat, akkor borzasztóan lelassítod a 
haladásukat.” 

LRH ED 81 INT 
1969. január 20. 
Egy létfontosságú célkitűzés, Képzett auditor program 
(OEC 4-es kötet, 386. oldal) 

„Új, rövidebb 0-IV tanfolyami ellenőrzőlapokat adtunk ki. Minden egyes ellenőrzőlapon csak azokat 
kulcsfontosságú anyagokat hagytuk meg, amelyeket a tanulónak tényleg tudnia kell azon szint 
auditálásához. Csillagfokozatú és tanulópári ellenőrzések nincsenek ezeken a tanfolyamokon. 

A hangsúly az alapokon van, aztán a kemény drillezésen a tanult szinthez szükséges jártasságok 
elsajátításához, után pedig irány az auditorszék!” 

LRH ED 299 INT 
1978. szeptember 28. 
A végnélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

„Addig tömheted a tanuló fejét elmélettel, amíg már a fülén is az jön ki, de egészen addig nem lesz 
belőle auditor, amíg nem AUDITÁL. Még attól sem lesz auditor, hogy az összes valaha kitalált drillen 
végigviszed; mindenképpen AUDITÁLNIA kell ehhez.” 

LRH ED 299 INT 
1978. szeptember 28. 
A vég nélküli képzés vége 
(OEC 4-es kötet, 419. oldal) 

„A képzési VALÓDI folyamata (mintha bárki is így csinálná) a következő: 
 
Dianetika:  Gyors, a technikákat megtanító tanfolyam. A filozófiai háttérrel nem foglalkozik. 
 
Akadémia:  Gyors, a technikákat megtanító tanfolyam. Az összes akció megtanulása. 
 
SHSBC:  Egy tanfolyam, amely feldolgozza az ÖSSZES filozófiai adatok, és  csiszolja  a technikát. 
 
VIII-as osztály:  Az auditálás és az esetfelügyelés gyors és célratörő STANDARDIZÁLÁSA a 100%-os 
nyereségek elérése érdekében. 

LRH ED 81 INT 
1969. január 20. 
Egy létfontosságú célkitűzés, Képzett auditor program 
(OEC 4-es kötet, 386. oldal) 



„Az Akadémiák hajlamosak arra, hogy SHSBC ellenőrzőlistákkal vagy irreális vagy megmásított 
képzéssel lassítsák vagy állítsák meg a tanulókat. Nem várunk el ilyen sokat az Akadémia 
végzőseitől.” 

HCO PL, 1967. október 18. 
VII. kiadvány 
Akadémiai ellenőrzőlapok, Tanfolyamfelügyelői állapotok  
(OEC 4-es kötet, 376. oldal) 

COB 

„Tökéletesség.” 

A Technológia aranykora kiadásakor; 1996 májusa 

 

KÉPZÉS / TANFOLYAMOK KONTRA GYAKORNOKSÁGOK 

LRH 

LRH ugyanúgy figyelmeztetett arra, hogy ne az akadémiai tanfolyamoktól várjuk el a gyakornokság 
eredményét, mint ahogy óva intett arról, hogy a VIII-as osztályú tanfolyam elvárásait tekintsük 
érvényesnek az alacsonyabb szintekre. 

„Tanfolyamoknak a 4-es osztály 11-es alosztályának azon tevékenységeit nevezzük, melyeknek az a 
célja, hogy a tanulót kiképezze bizonyos akciók végrehajtásának elméletére és anyagaira. Egy 
tanfolyam terméke egy olyan végzős, akik megtanulta az anyagait és sikeresen alkalmazza azt, amit 
megtanult. 

Gyakornokságnak az 5-ös osztály 14-es alosztályának azon tevékenységeit nevezzük, melyeknek az a 
célja, hogy a gyakornok tökéletesen tudja alkalmazni a 4-es osztályban megtanult alapvető 
technikákat. A gyakornokság terméke egy hibátlanul dolgozó szakember. 

A tanfolyamok és a gyakornokságok független és különálló tevékenységek. Amikor összekevered ezt a 
kettőt amiatt, mert nem érted meg teljesen a két dolog lépéseit és termékeit, akkor túl sokáig fogják a 
tanfolyamokat  és a gyakornokságot is végezni.” 

HCO PL, 1978. február 26. 
Tanfolyamok kontra gyakornokságok 
(XI-es Tech kötet, 92. oldal) 

COB 

A Technológia aranykorának 1996-os kiadások a COB egyértelművé kijelentette, hogy az új auditorképzési 
rendszerével már az Akadémián elérik a tökéletes alkalmazás szintjét, még a gyakornokság elkezdése 
előtt. 

„Lépésről lépésre végigmész az elméleten és a drilleken a grádiens mentén az Akadémián, így a 
tanfolyam végére már tökéletes auditor lesz belőled.” 

(Szintén megjelent a Híresség magazin 376. számában, valamint több szórólapon is.) 

KÉPZÉS / A GYAKORNOKSÁGOK HOSSZA 

LRH 



LRH idején a tanfolyam elvégzése után jött el annak az ideje, hogy tanuló időt és energiát nem kímélve 
tökéletesítve az auditori jártasságait: 

„Akkor mehet tovább a gyakornok, amikor [a gyakornok] pc-ket, pc-ket, pc-ket és pc-ket auditál napi 
5,6,8,10 órákat heteken keresztül, és dianetika auditorként teljes sikernek tekinthető.  

Azután kezdi újra elölről. Hibák – Cramming, éjjel-nappal nyomulás, auditálás, auditálás, cramming, 
auditálás, auditálás, új szótisztázás, új drill, munka, auditálás, auditálás, auditálás, auditálás napi 
5,6,8,10 órában. Most már  ténylegesen  IV-es vagy VI-os auditornak számít. 

HCOB, 1971. július 19. 
Esetfelügyelői sorozat 52., Gyakornokok 
(Tech témák 1-es kötete, 194. oldal) 

COB 

Mivel a COB papíron már az Akadémián tökéletes auditorokat képzett, LRH gyakornoksági rendszerét már 
le is lehetett volna rövidíteni: 

„Innentől fogva a gyakornokságok csak két hetet fognak igénybe venni. Ezt én garantálom.” 

A Technológia aranykora kiadásakor; 1996 májusa. 

Valójában ennek pontosan az ellenkezője történt. A világ minden tájáról válogatott, gyakornokságon lévő 
tanulókkal készített interjúk szerint a gyakornokságot hosszabbak lettek, mint valaha, általában  egy évig 
tart elvégezni egyet, de valamikor három évig is eltart. 
 
Továbbá szokatlanul nagyszámú, képzésben lévő auditort küldtek el a gyakornokságaikról azzal a 
felkiáltással, hogy „nem kvalifikáltak”; mindezt azután, hogy „tökéletes” auditorként zárták el az 
Akadémiát.  

KÉPZÉS / ÚJRATANULÁSOK ÉS ÚJRAKÉPZÉSEK 

LRH 

„A bizonyítvány birtoklása azzal a felelősséggel jár, hogy annak birtokosa tudja használni a 
tanfolyamon tanult képességeket. Tilos állandóan újraképezni egy olyan szinten belül az auditort, 
amelyen már osztályozottnak számít.” 

HCO PL, 1964. február 21., I. kiadvány 
Munkatársi szabályozás, auditálás kontra munka 
(OEC 0-ás kötet, 168. oldal) 

„BÁRMELY OLYAN ELJÁRÁST AUDITÁLHATSZ, AMELYRE BIZONYÍTVÁNYT SZEREZTÉL. Nem számít, 
hogy ez mikor történt.” 

LRH ED 43 INT 
1969. november 29. 
(OEC 6-os kötet, 722. oldal) 

COB 

A Technológia aranykorának 1996-os kiadásakor minden, 1996 előtt végzett auditornak kötelező jelleggel 
újra kellett végezni a következőket: 

1. Tanulói kalap 



2. Pro TR-ek 
3. Felsőbb szintű kiképzési TR-ek 
4. Pro méterkezelői tanfolyam 
5. IV-es osztály 
6. V-ös osztály 
7. Diplomás V-ös osztály 

(A VI-os osztályú bizonyossági tanfolyam helyettesíti az 5., 6. és 7. lépést a VI-os és VIII-as osztályú 
auditorok számára.) 

8. A gyakornokságok ismételt elvégzése az auditor képzettségi szintjéig. 

(Az utolsó követelményt a COB a 1998-ban írt Inspector General Network Bulletin 35-ben írta elő, melyet 
a 2002-ben kiadott Senior C/S Int Bulletin 197. is megerősített, de a Sea Orgon kívül eddig még szereztek 
neki érvényt.) 

A mindenkire kiterjedő újratanulási utasítás, vagyis a „jó lesz mindenkinek ugyanaz a méret” a Cramming- 
és Adatsorozatban foglalt alapelvek megsértése.  Még a ténylegesen hibázó auditorok problémája sem 
minden esetben a drillezés hiánya, annak számos más oka is lehetnek. A többi lehetséges Miértet a Beszéd 
egy alapvető Kvalról előadás és a Tanulási szalagok tartalmazzák.  

KÉPZÉS / A KÉPZÉS ÉS AZ AUDITÁLÁS ARÁNYA 

LRH 

„A tanulók terjesztenek. A pc-k nem. 

... A fellendülés a képzésen múlik, nem pedig az auditáláson. 

Az auditálás azért olyan drága, hogy elrettentse a pc-ket és az Akadémiára terelje őket. 

... Visszaesett az összbevételünk, amikor az Akadémiáink forgalma csökkent, az orgok pedig  a HGC-
kre koncentráltak.” 

HCO PL, 1964. december 3. R 
Egy org fellendítése a képzésen keresztül 
(OEC 2-es kötet, 68. oldal) 

„Amikor egy org több pc-t irat fel, mint tanulók, akkor tönkre fog menni vagy elszegényedik. 

... Több tanulót írass fel, mint pc-t...” 

LRH ED 81 INT 
1969. január 20. 
Egy létfontosságú célkitűzés, Képzett auditor program 
(OEC 5-ös kötet, 493. oldal) 

„Ezek a külső orgok... NEM hoznak létre Szcientológusokat. Pc-ket gyártanak. Egy rakás klinikává 
degenerálódtak.” 

LRH ED 473 WW 
1967. szeptember 1. 
Szükséghelyzet állapot kijelölése a WW-re 
(OEC 7-es kötet, 127. oldal) 



„Ne építs a HGC-ből származó bevételekre. A sokkal nagyobb akadémiai bevételekkel számolj inkább, 
és elsőrangú képzéssel érdemeld ki és garantáld ennek fennmaradását.” 

HCO PL, 1964. december 3. R 
Egy org fellendítése a képzésen keresztül 
(OEC 2-es kötet, 68. oldal) 
  

„A PC-K RITKÁN TERJESZTENEK. CSAK AZ AUDITOROK TERJESZTENEK. 

... Ezért hajlamosak összeomlani az olyan orgok, akik több pc-t hoznak létre, mint auditort.” 

HCO PL, 1968. augusztus 24. 
Terjesztés 
(OEC 4-es kötet, 120. oldal) 

„Természetesen a képzésre kell elsősorban koncentrálnotok.” 

LRH ED 145 INT 
1971. július 4. 
Miért kellene valami új? 
(OEC 2-es kötet, 553. oldal) 

„Az Akadémián kívül persze el lehet szórakozni az elmélettel, lehet könyveket olvasni és így tovább. 
De csak az Akadémián lehet bizonyos dolgokat MEGTANULNI, amelyeket a világ összes könyve sem 
fog megtanítani. 

A tanulókat kell tehát egyénenként képezni, akik ezután majd auditálni fogják az embereket...” 

HCOB, 1961. június 7. 
Az akadémiai órarendek tisztázása 
(OEC 4-es kötet, 568. oldal) 

COB 

 Az utolsó tizenhárom év (1996 - 2009) különféle orgmagazinjainak „Végzősök és zárók” listáinak 
tanulmányozása során azt találtuk, hogy minden egyes V-ös osztályú és Sea Org (a CC Int és az ASHO 
kivételével) sokkal több auditálást ad el, mint képzést. 

27 amerikai és kanadai org magazinjait tanulmányozva jutottunk erre. Az eredmény: éves viszonylatban 
az V-ös osztályú orgokban igen kevesen zárták a Pro TR-ek, Felsőbb szintű kiképzés vagy Pro 
méterkezelői tanfolyamokat, és gyakran egyetlen akadémiai szint vagy NED tanfolyam zárás sem volt 
egész évben. Az elvégzett gyakornokságok még ritkábbnak bizonyultak, a legtöbb V-ös osztályú orgban 
egy ilyen sem volt. 

Az a pár tanuló, aki eljutott a tényleges auditorképző tanfolyamokra, több mint 50%-ban 1996 előtt 
képzett IV-es vagy magasabb osztályú auditor volt, akik a Technológia aranykor képzési programjaik 
részeként végezték el újra ezeket a tanfolyamokat. 

Ezeket a statokat valamennyire az Alapok 2007 közepén történt kiadása is módosította, hiszen minden 
szcientológust arra utasítottak, hogy kezdje el azt a tanfolyamot. Még is valamennyire megtévesztő, hiszen 
a képzéssel kapcsolatos LRH-referenciák nagy része az auditorok képzésére teszi hangsúlyt. Az Alapok egy 
színtiszta elméletből álló tanfolyam, semmiféle auditálási vagy más jártasságot nem tanít meg. 

AUDITÁLÁS / LEBEGŐ TŰK 

LRH 



 „A lebegő tű a tű lassú, egyenletes tempójú, ritmikus lengése a számlap felett. 

Ezt nevezzük F/N-nek. Ez az egyetlen helyes meghatározás.” 

HCOB, 1978. július 21. 
Mi a lebegő tű? 
(XI-es Tech kötet, 204. oldal) 

„Nem ülünk ott és tanulmányozzuk, hogy biztosan »F/N«-e. Ha kilendül vagy felbukkan, akkor az 
auditor hagyja, hogy a pc elmondja a felismerését azután pedig indikálja az F/N-t a pc-nek a 
túlfuttatás megelőzésére.” 

HCOB, 1968. október 21. R 
Lebegő tűk 
(VIII-as Tech kötet, 258. oldal) 

A F/N-ek (és minden más tech) megértésének mikéntjével kapcsolatban pedig: 

„Minden szótisztázást az Auditorkódex szabályait betartva kell végezni.” 

HCOB, 1971. szeptember 13. 
Szótisztázási sorozat 23., Hibaelhárítás 
(Tech témák 2-es kötete, 180. oldal) 

COB 

1995-ben, a rangidős C/S-eknek tartott konferencián a COB már utalt arra, hogy új meghatározás készül 
az F/N-re, amikor ezt mondta a résztvevőknek: „Össze-vissza hamisítottátok az F/N-eket. Sőt, nemcsak 
hogy tudjuk ezt, hanem a megoldással is rendelkezünk erre.” 

Ez a megoldás a Technológia aranykorának részeként pár hónapra rá meg is jelent. Rávezető kérdésekkel 
és a kulcsszavakra speciálisan összeválogatott meghatározásokkal az E-méter kifejlesztése óta először 
arrafelé terelték a tanulókat, hogy az igazi F/N-nél legalább háromszor ki kell lengenie a tűnek. 

Ez a meghatározás LRH anyagaiban sehol sem szerepel. Ha szerepelne, akkor ugyanerre a megértésre 
jutott volna az a többezer auditor, aki 1978 óta megtanulta és letisztázta LRH meghatározását. 

Soha senki nem jutott erre a következtetésre. 

 

AUDITÁLÁS / RUDIMENTEK 

LRH 

LRH részletesen írt a rudimentektől, és ezek túlzásba vitelének veszélyeiről: 

„Ne a rudimenteken futtasd az esetet. Azért használod és tisztítod a rudimenteket, hogy a pc-t ülésbe 
vidd. 

A rudimentek célja az eset előkészítésre futtatásra, nem pedig az eset futtatása.” 

HCOB, 1961. május 19. 
Felbecslési adatok 
(VI-os Tech kötet, 124. oldal) 



„Az auditálás létrejöttéhez a pc-nek ülésben kell lennie, ami ezt jelenti: 
 
1. Hajlandó beszélni az auditorhoz. 
2. Érdekli a saját esete. 
 
A rudimentekkel csak ennyit akarsz elérni.” 

HCOB, 1978. augusztus 11., I. kiadvány 
A rudimentek meghatározása és szóhasználata 
(XI-es Tech kötet, 220. oldal) 

„A rudimentek azért vannak, hogy pc-t ülésbe tegyék, nem pedig azért, hogy a rudimenteken 
keresztül futtassák az esetet.” 

HCOB, 1961. július 10. 
Méterkezelési rudimentek 
(VI-os Tech kötet, 261. oldal) 

„Ha a pc beteszi a saját rudjait, akkor ne próbáld azonnal betenni ezeket az E-méterrel. Az 
originációi ilyenkor elvétett töltésekké alakulnak át. A visszhangként funkcionáló méterkezelés 
bűnrossz auditálásnak számít. 

HCOB, 1963. május 27. 
Az ARK-törések oka 
(VII-es Tech kötet, 172. oldal) 

„A rudokat ezért mindig mértékkel kell alkalmazni. Például nem »futtass egy rudot«, ha a pc már 
F/N-elve érkezik az ülésbe. A TA felfelé fog menni tiltakozás, és lefelé fog menni lehengereltség 
esetén. 

Ha beteszed az összed rudot F/N-ig és vársz egy órát, majd ismét beteszed az összed rudot F/N-ig, 
akkor a pc TA-ja vagy egekbe menne vagy 2.0 alá esne attól függően, hogy a pc hogyan élte ezt meg.” 

HCOB, 1968. november 2. R 
Esetfelügyelő – VIII-as osztály, az alapvető eljárások 
(VIII-as Tech kötet, 264. oldal) 

„Az auditor pont annyira reális és pont annyira van jelen a pc számára, amennyire a rudimentek 
benn maradnak, és annyira kevéssé van jelen, amennyire azok kimennek.” 

Hangszalag: Hatékony auditálás 
1961. november 9. 
az „auditori jelenlét” címszó alatt idézve a Tech szótárban 

„Abból nem lesz auditálás, ha minden a rudimentekről szól.” 

Hangszalag: Az auditálás alapjai 
1961. augusztus 29. 

COB 

A COB új F/N-jeinek 1995-ös bevezetését követően az általában simán haladó pc-k hosszú, darálós 
rudimentülésekben találták magukat. Sokan tűnödtek azon, hogy ha olyan jól érezték magukat az ülés 
kezdetén, akkor miért nem F/N-eltek. 

A helyzet azóta csak romlott. 2008 első hét hónapjában három olyan pc-ről tudunk Flagben, akik jelentést 
írtak arról, hogy egész intenzíveket vittek el a rudimentek. 



AUDITÁLÁS / TÚLFUTTATÁSOK 

LRH 

LRH részletesen leírja, hogy mennyire károsak a túlfuttatások az esetre: 

„Az auditálás során a túlfuttatás azt jelenti, hogy a pc kijött a bankjából, majd pedig újra belement... 
Ha az auditor továbbmegy, akkor ismételten belenyomja a pc-t bankjába és tönkreteszi a release 
állapotot.” 

HCOB, 1980. december 19. R 
Rehab tech 
(XII-es Tech kötet, 202. oldal) 

„Egy »túlfuttatás« azt jelenti, hogy túl sokáig csinálunk valamit, amihez engramok kapcsolódnak... 

Ha ez a túlfuttatást nem kezelik, akkor a pc-t végül lehengerli...” 

HCOB, 1970. június 16. 
C/S sorozat 6., Mi a C/S dolga 
(IX-es Tech kötet, 104. oldal) 

„... Egy TÚLFUTTATÁS tele van TÖMEGGEL és ARK-törésekkel!” 

HCOB, 1971. június 3. 
C/S sorozat 37., Áttörés a magas és az alacsony TA területén 
(IX-es Tech kötet, 354. oldal) 

„Ha egy release állapot elérése után futtatjuk a pc-t annak a stádiumnak az eljárásain, akkor a pc 
tónuskarja felmehet, és még a magasabb Release-stádiumokban is meggátolhatja a nyereségeket.” 

HCOB, 1965. augusztus 6. 
A Kvalifikáció technikai akciói 
(VII-es Tech kötet, 639. oldal) 

És hogy miért fordulnak elő a túlfuttatások: 

„A Release-ekkel kapcsolatban az első hiba az, amelyet egyszer tizenöt éven át csináltak: bármelyik 
eljárást a szabad, lebegő tű megjelenése után tovább folytatni. EZ az a hiba, amely visszafogta az 
egész szcientológiát. Ha továbbra is így csinálják, most már annak tudatában, hogy tilos, akkor 
csakis elnyomó cselekedetnek lehet tekinteni (tudatlanságnak már nem), hiszen ki ne tudná már azt, 
hogy tönkre lehet tenni egy Release-t a lebegő tű utáni futtattással?” 

HCOB, 1965. augusztus 2. 
Release-ekkel kapcsolatos hibák 
(II-es Tech kötet, 631. oldal) 

COB 

Amióta a COB-féle F/N-értelmezés az auditorképzés része lett 1996-ban, az elvétett F/N-ekről és a 
túlfuttatásokról panaszkodó pc-k száma az egekbe szökött. 

Szinten legalább ennyire gyakoriak azok a panaszok, amelyek teljes esetakciók túlfuttatását írják le. 

Néhány példa: 

1) Kibővített fokozatok 



1991-ben a COB új és hosszabb fokozati eljárási lapok kiadását jelentette be: 

„Az akadémiai szintek kiadásával egyidőben kiadjuk a Kibővített alacsonyabb fokozatok új 
ellenőrzőlistáit... Azt találtuk, hogy az LRH által kifejlesztett eljárások jelentős részét kivették ezek 
közül vagy „elvesztek”, így a szcientológusok nem tudták elérni a Fokozatokon által adott összes 
potenciális nyereséget. Felkutattunk és újra kiadtunk minden egyes eljárást, hogy az összes 
lehetséges nyereség elérhető legyen...” 

RTC ED 450., 1991. szeptember 6., A szcientológia hatóköre – Auditornap, 1991 

2005 óta a COB már ennek az ellenkezőjét állítja, mégpedig azt, hogy az általa összeállított fokozati eljárási 
lapokat valójában „mások” állították össze. Az elmúlt négy év során számos, a munkatársaknak és a 
közönségnek tartott tájékoztatóban egyértelműen arról beszélt, hogy túlságosan hosszúak ezek az 
ellenőrzőlisták, és emiatt rengetegszer túlfuttatják a pc-ket. 

Azóta sem jöttek ki új változatok. 

2) OT-előkészítés 

1982-ben LRH kiadta az OT-előkészítés/Szóló felkészítés c. HCOB-t . Ebben lefektette azokat az  akciókat, 
amelyeket olyan pc-ken kellett végrehajtani, akik bár lezárták a NED-et vagy Clearré váltak, de voltak 
kijavítatlan hibák a korábbi auditálásaikban. 

LRH halála után az egyház többször is módosította ezt a HCOB-t, és kötelezővé tette az OT-előkészítés 
elvégzését a NED után valamennyi  pc számára. 

A legfrissebb változat még azt is előírja, hogy minden OT-előkészítő programnak tartalmazni kell a C/S 53-
at és a GF 40X-et, mindkettő F/N-elő listáig vive. Nem tűnik megfelelő lépések, sőt egyenesen totális 
következetlenség azon szárnyaló pc-ket olyan hosszú korrekciós listákon auditálni, amelyeket ellenálló 
esetekre, korábbi praktikákra vagy más esetprobémákra terveztek, miután ezek a pc-k elérték azt a 
mérföldkövet a Hídon, hogy „egy boldog emberi lény, aki jól van” (ha éppen nem a Clear állapotot 
tanúsították). 

Ezt a két listát már kötelezővé tették azok számára is, akik az Új OT VII-et kezdik Flagben, függetlenül 
attól, hogy mennyi jól ment nekik az auditálás vagy nyereségeik vannak-e. 

Az OT-előkészítéssel kapcsolatos túlfuttattási panaszok is egyre csak gyűlnek. 

3) Clear 

2002-ben a COB átdolgozta a Clear témájával foglalkozó összes kiadványt. Azóta az Új OT V-ök, VII-ek és 
VIII-ak többségéről kijelentették, hogy nem érték el a Clear állapotot. Ez legalább 5 olyan szcientológust is 
érintett, akik LRH felügyelete alatt tanúsították a Cleart. 

Ezen pre-OT-k többsége az újabb dianetika akciókat folyamatos túlfuttatásként éli meg. 

Az F/N újrameghatározásának és a különféle fokozatitábla-akciókba bevitt önkényességek 
eredményeképpen a „túlfuttatás” lett a pc-k és a pre-OT-k által leggyakrabban hangoztatott panasz. 

AUDITÁLÁS / HCO-GYÓNTATÁSOK 

LRH 

LRH nagyon egyértelműen meghatározta, hogy mikor lehet HCO-gyóntatásokat végezni: 



„... HCO-gyóntatásokat általában akkor végzünk, ha valakit már Tényfeltáró bizottság vizsgál, vagy 
más etikai kivizsgálási akció van ellene folyamatban, vagy az alacsony etikai állapotain dolgozza 
magát felfelé...” 

HCO PL, 1985. november 7. 
HCO-gyóntatások 
(OEC 1-es kötet, 648. oldal) 

„A »nem auditállak« kijelentés csak akkor használható, ha egy igazságszolgáltatási célból végzünk 
gyóntatást...  (Igazságszolgáltatási célnak ezek számítanak: valaki nem hajlandó őszinte vallomást 
tenni egy Tényfeltáró bizottság, Kivizsgáló testület stb. vagy egy konkrét HCO-kivizsgálás során, 
amikor az illető visszatart információkat vagy bizonyítékokat a HCO munkatársaitól).” 

HCOB, 1978. november 30. R 
Gyóntatási eljárásmód 
(XI-es Tech kötet, 359. oldal) 

LRH figyelmeztetett annak a veszélyeire is, hogy azelőtt próbálunk valamit kezelni, mielőtt egyáltalán 
felmerül: 
 
„A szervezés alapvető hibája A DOLOG TÉNYLEGES BEKÖVETKEZÉSE ELŐTTI VIZSGÁLAT.  Ez azt 
jelenti, hogy már azelőtt vizsgálódott, mielőtt bármi rossz történt volna. 
 
Ennek megsértése olyannyira káros, hogy minden nagy civilizációra végzetes volt – a rómaiakra, a 
Brit Birodalomra és a többire is. Ez minden áramlást lelassít vagy megállít. 
 
... Egy ELNYOMÓ (és nem sokkal azután halott) TÁRSADALOM lesz ezek eredménye: útlevelek, 
vámolás, biztonsági előírások, általános kormányzati beavatkozás még az előtt, hogy bármi rossz 
történt volna. 
 
  A dolog megtörténte utáni  büntetés fegyelmezi meg a bűnözőket, továbbá nem húzza le a többségi 
társadalmat a bűnözők szintjére.” 

HCO PL, 1968. február 6. 
Szervezés – A hiba 
(OEC 0-ás kötet, 66. oldal) 
 

 

 

COB 

1982-ben, a szcientológia történetében először rákerült a Hídra az OT-szintek előfeltételeként egy HCO-
gyóntatás. Ezt a Megfelelés az OT-szintek elkezdéséhez c. HCO PL-ben leírtakkal összhangban történt, ami 
nem sokkal azelőtt adtak ki (1982. március 9. RB; OEC 4-es kötet, 816. oldal).  Akár LRH írta, akár nem 
(ami nem sokat számít, hiszen legalább négyszer felülvizsgálták már azóta), az első megfelelési 
ellenőrzések csak pár óráig tartottak az átlagos pre-OT-nak. 

Az ezt követő években a COB és beosztottjai a Híd egyre több pontján vezették be ezeket a HCO-
gyóntatásokat. Manapság a pre-OT-k nemcsak az Új OT I előtt, hanem az Új OT V és az Új OT VII előtt is 
átesnek egy ilyenen, valamint az Új OT VII során hathavonta egyszer. 

A szcientológia történetében először kell magasstatisztikájúaknak HCO-gyóntatásokon átesnie. Valójában 
azok kapják a legtöbb ilyen HCO-gyóntatást (az Új OT VII-en auditáló pre-OT-k), akikre a COB „a bolygó 
legmagasabb statisztikájú embereiként” utalt. 



Ennek eredményeképpen hathavonta etikai részecskévé változtatják azokat a rendkívüli termelékeny OT 
VII-eseket, akik semmiféle etikátlanságba nem keveredtek. Ez még inkább illik az OT VII-et lezárókra, akik 
a OT VIII elkezdése előtt egy még hosszabb és kiterjedtebb HCO-gyóntatáson esnek át. 

A KÖZÖNSÉG / TERJESZTÉS 

LRH 

„Mindenféle fenntartás nélkül állíthatom, hogy a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya 
a legjobb előörsünk. 

... Ha nem nyomatod őrült módon a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya könyvet és 
nem ragaszkodsz ahhoz, hogy minden, a téma iránt érdeklődő elolvassa azt a világ egyik új, meglepő 
és különös olvasmányaként, akkor a legtöbb terjesztési erőfeszítésed kudarcba fog fulladni. 

... Amikor a szcientológiáról tesznek fel kérdéseket... a legjobb válasz ezekre a kérdésekre az, amit én 
is eleinte mondta, ez pedig így hangzott: »Olvasd el a Dianetika: A szellemi egészség modern 
tudománya könyvet és választ kapsz a kérdésedre.«” 

HCO PL, 1960. április 28. 
A könyvek jelentik a terjesztést 
(OEC 2-es kötet, 331. oldal) 

COB 

„Ez a valahol volt legjobb terjesztési eszközünk! 

... Ha valakinek kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk és mit csinálunk, ez fogja 
megválaszolni azokat!” 

2004-es OT-csúcstalálkozó az akkor megjelent DVD-jéről, melynek címe: „Ez a Szcientológia – A világ leggyorsabban 
terjedő vallásának áttekintése.” 

A COB bejelentését követően a Flag könyvesboltjának „LRH anyagokat” tartalmazó katalógusa a 
„Terjesztés” oldalon ezt a DVD-t tüntette fel első tételként, a következő megjegyzéssel: „A tökéletes 
terjesztés eszköze ez a DVD, melyen a RTC Vezetőtestületének Elnöke beszél a szcientológiáról.” 

A DMSMH lejjebb volt csak megtalálható ezen az oldalon. 

 

A KÖZÖNSÉG / ÚJ EMBEREK KEZELÉSE 

LRH 

Sok éven át a legtöbb ember egyszerű, könnyen elvégezhető tanfolyamokon keresztül jutott a 
szcientológiába. A ’60-as és ’70-es években a Komm tanfolyamot használták leginkább erre a célra, melyet 
gyakran a HQS követett. Később a PE 1 és 2 vette át ezt a funkciót.  

Ezen tanfolyamokon olyan egyszerű eszközökre helyezték a hangsúlyt, amelyeket a tanuló rögtön 
alkalmazni tudott az életében, például a TR-ek, a Tónusskála, asszisztok, valamint az Önelemzés listáin is 
koauditáltak. 

Ez a témáról szóló LRH-referenciáknak megfelelően volt így megoldva. Egy példa ezekre: 



„Őszintén szólva nem ömleszthetsz adatokat alig képzett, rossz felfogású emberekre, vagy olyanokra, 
akik nem igazán volt dolguk az auditálással. Ha ezzel próbálkozol, akkor kudarcot fogsz vallani, a 
szcientológia is kudarcot fog vallani, a területeden lévő embereknek pedig fogalma sem lesz arról, 
hogy mit is próbálsz elérni. Ott fogják hagyni a találkozókat, és teljesen összezavarodva fognak 
kisétálni a csoportauditálási ülésekről, és megfogadják, hogy nem fognak többet a szcientológiával 
foglalkozni. Ezért nem fognak erről beszélni a barátaiknak sem, és így azok, akiknek tényleg 
segítségre van szükségük, nem fogják megkapni azt. Tehát amiatt, hogy valakik nem értik meg a 
szcientológia anyagok használatának módját, rengeteg ember marad le a szcientológia által kínált 
előnyökről. Egyszerűen azért van mindez, mert nem intelligensen kezelték ezeket az anyagokat.  

... Vannak bizonyos kialakuló szabályok ezen anyagok használatával kapcsolatban, és ezek 
körülbelül így hangzanak... Amikor szcientológiát adsz az emberek kezébe, hogy használják, akkor 
csak a legegyszerűbb eszközöket add a kezükbe, érdd el, hogy gyakorolják be és értsék azok 
használatát. Csak akkor adj nekik adatokat, amikor már szakértői ezen eszközök használatának.” 

PAB 36., 1954. október 1. 
A szcientológia anyagok használata 
(II-es Tech kötet, 383. oldal) 

COB 

Az új embereket rendszeresen az Alapokra íratják be, ez az első szcientológia tanfolyamuk. 

Ez a tanfolyam 18 könyvből és 280 előadásból áll. 

 

A KÖZÖNSÉG / A TERÜLETI AUDITOROK KEZELÉSE 

LRH 

„Valójában nem fontos számunkra, hogy a területen standardul csinálják a dolgokat... Butaság az 
org részéről katonás fegyelemmel regulázni a területet. Hagyni kell őket hibázni, mivel olyan dolgot 
akarsz kontrollálni, amit nem igazán tudsz.” 

HCO PL, 1969. december 10. 
Felsőbbrendű szolgáltatási arculat 
(OEC 4-es kötet, 124. oldal) 

 

 

COB 

A 2005 második felében tartott OT-csúcstalálkozón a COB bemutatta az új terveit, melyek célja a „100%-
osan tökéletes auditálás megteremtése a szcientológia valamennyi szintjén”. 

Egy új posztot is létrehoztak („Híd nyomkövetési felelős”) a területi auditálások felügyeletére. 

Az IHELP ügyvezetői rendelet 3. elrendelte, hogy minden területi auditor adjon le egy listát, mely 
tartalmazta az összes pc-je nevét, és kategorizálni is kellett a Hídon való haladásukat egy 1-től 4-ig terjedő 
skálán. 



Ezután a Flag és az ASHO Kval termináljai minden egyes területi auditort felkerestek otthonában. 
Megvizsgálták a dossziéikat, crammingeket/újratanulási utasításokat osztogattak, és fényképeket 
készítettek az auditor otthonáról és auditálási szobájáról. 

Az ASHO Kval titkára szerint az volt a terv, hogy addig csinálják ezeket a vizsgálatokat, amíg minden 
területi auditor „passzt” nem kap. 

A szcientológia történetében még sosem tartották ilyen szoros pórázon a területi auditorokat. 

A KÖZÖNSÉG / ETIKA 

LRH 

„Az ETIKA egyszerűen olyan akciókból áll, amelyet az egyén saját magán hajt végre. Ez egy személyes 
dolog. Amikor valaki etikus vagy »benn van az etikája«, akkor ezt saját elhatározásából és saját 
maga teszi meg.” 

HCO PL, 1981. július 12. R 
Az etika alapjai 
(OEC 1-es kötet, 496. oldal) 

„Az etikát nem szabad összetéveszteni az igazságszolgáltatással. Az igazságszolgáltatást csak akkor 
használjuk, ha az egyén nem használta magát az etika technológiáját. Ha valakinek benn van az 
etikája a dinamikáin, akkor a harmadik dinamikás igazságszolgáltatás eltűnik...” 

HCO PL, 1980. július 9. 
Etika, igazságszolgáltatás és a dinamikák 
(OEC 1-es kötet, 486. oldal) 

„... ha valaki  ténylegesen  végzi a munkáját... akkor úgy vesszük, hogy  benn  van a személy etikája, és 
 megvédi őt az Etika." 

HCO PL, 1965. szeptember 1., VII. kiadvány 
Etikai védelem 
(OEC 0-ás kötet, 502. oldal) 

„Utasítások csak ott fordulnak elő, ahol a felelősség kudarcot vallott.” 

HCO PL, 1968. január 23. 
Utasítások és felelősség 
(OEC 0-ás kötet, 139. oldal) 

 

 

COB 

LRH a dianetika és a szcientológia első napjai óta folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a személyes 
integritás és az öndeterminizmus egy lény legfontosabb értékei közé tartoznak. Miután LRH a ’80-as évek 
közepén eltávozott, egyre több olyan dologra utasították (fenyegetésekkel kísérve) a szcientológusokat, 
amelyeket addig nem volt kötelező megtenni. 

Számos új FSO ED jelent meg, miután 2005-ben, majd 2006-ban a COB alapos vizsgálatot tartott Flag Szóló 
NOTs vonalán. Minden egyes új rendelet újabb elemmel növelte a kötelezettségek amúgy is hosszú listáját, 
elsősorban a Szóló NOTs auditorokét. 



1) Kötelező rendezvények: 

„A Flagben szolgáltatást kapó szcientológusoknak kivétel nélkül az összes nemzetközi 
rendezvényre el kell menniük.” 

FSO ED 8763 
2007. április 17. 

2) Kötelező FSM-elés: 

„Tegyél rá két embert a Szóló NOTs-ra. Amikor eljössz Flagbe a hathónapos ellenőrzésre, a MAA rá 
fog erre kérdezni, és teljesítést akarunk látni.” 

FSO ED 8782 
2007. május 24. 

3) Kötelező IAS Patrónusi státusz 

„Ezért muszáj a SZCIENTOLÓGUSOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK PATRÓNUSÁVÁ válnod. 
Legalább ezt az adományozási szintet meg kell lépned.” 

FSO ED 8432 
2006. január 18. 

Ezen kívül továbbra is érvényben maradtak a korábbi utasítások: kötelező OT-bizottsági tagság és 
kötelező részvétel a helyi Ideális Org-projektben. 

A Clearek és OT-k tényleges etikai követelményeit az olyan iránylevelek tartalmazzák, mint a Nyílt levél az 
összes Clearnek és az OT-tanfolyamok. Ezen referenciák (és más LRH-referenciák) semmiféle konkrét 
előírást nem tartalmaznak arra nézve, hogy a pre-OT-knak milyen  hozzájárulást kell tenni ahhoz, hogy 
elkezdhesse az OT-szinteket. 

A KÖZÖNSÉG / KÖTELEZŐ AUDITÁLÁS ÉS KÉPZÉS 

LRH 

„Nem szabad olyan jelentkezőt elfogadni Saint Hill-be vagy bármelyik szervezetbe képzésre vagy 
auditálásra, akik nem a saját elhatározásából van ott, hanem egy szervezet utasította képzésre vagy 
auditálásra, vagy egy menedzser, egy bíró, egy rokon vagy bárki más kötelezte arra, hogy képzést 
vagy auditálást kapjon.” 

HCO PL, 1964. február 10. 
Öndeterminált beiratkozás 
(OEC 4-es kötet, 323. oldal) 

„... Egy etikai bíróság vagy egy Tényfeltáró bizottság nem szabhat ki büntetési tételként auditálást 
vagy képzést, és tilos auditálásra vagy képzésre utasítani valakit. Az auditálás és a képzés jutalom.”  

HCO PL, 1965. április 29., III. kiadvány 
Etika, Felülvizsgálat 
(OEC 1-es kötet, 744. oldal) 

„Hadd tanítsak meg valamit nektek a tech és az etika kapcsolatáról. 



Amikor az mondjuk, hogy az admin kinn van, akkor a tech is kinn van; és ha a tech kinn van, akkor az 
etika is kinn van. Ez nagyon is így van. De még van egy lépés visszafelé. A technek már eleve kinn 
kellett lennie. 

... Ez a ciklus valójában négy pontból áll, nem csak háromból.” 

Flag utasítás 3831. 
1981. szeptember 11.  
A Sea Org és a Standard Tech 
(Kivonat a VIII-as osztályú tanfolyam 13. hangszalagjáról.) 

„A közönség tömegesen távol marad azoktól az orgoktól, amelyek megváltoztatják a technológiát.” 

HCO ügyvezetői levél, 1964. szeptember 1. 
Mások által tartott technikai előadások 
(OEC 7-es kötet, 1191. oldal) 

„Ha rossz a tech, szinte lehetetlen tanulókat vagy pc-ket szerezni.” 

HCO PL, 1961. május 29., I. kiadvány 
KSW sorozat 3., Minőség és admin a központi orgokban 
(OEC 7-es kötet, 837. oldal) 

COB 

Az akadályokba ütköző tanulók és pc-k segítésére LRH különféle org terminálokat jelölt ki, mint például a 
Kval konzultáns, káplán, az etikatiszt, az ARK-törés auditor, a behívási felelős és a regisztrátor. Mindegyik 
más típusú jártasságokat sajátít el a képzése során, hogy kibogozza a közönségtagot és újra tudjanak 
haladni a szolgáltatásukon.  

A közönség auditálási vonalakra történő kényszerítése sosem volt a LRH tech része. 

A ’90-es évek közepe óta egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közönségtagokat biztonsági ellenőrzésekkel, 
Tényfeltáró bizottságokkal, az OT-szintek megtagadásával, sőt két esetben még elnyomó személlyé 
nyilvánítással is fenyegettek, ha nem kezdik el azonnal az auditálásukat. 

Ugyanezzel a módszerre kényszerítettek közönségtagokat képzésre. A Technológia aranykora miatt 
kötelező újratanulások esetén addig felfüggesztették két clearwateri, egy New Yorki-i és három Los 
Angeles-i területi auditor IHELP-licenszét, amíg el nem kezdték a Technológia aranykora tanfolyamot. 
Mivel ezen auditorok többsége VIII-as osztályú volt, nyilvánvalóan azelőtt nem ellenkeztek, ha képzésről 
volt szó. 

LRH is említi, hogy egy standard módon működő orgtól lehetetlen távoltartani a tanulókat és a pc-ket. A 
out-tech egyik biztos indikátora az, amikor már csak kemény etikai akciókkal lehet őket szolgáltatásra 
behozni. 

 

KSW / A KSW 1-10. PONTJAI 

LRH 

1965-ban LRH bejelentette a KSW 1. pontjának megvalósulását: 

„A fenti Egyes pont [rendelkezni a helyes technológiával] megvalósult." 



HCO PL, 1965, február 7. 
A szcientológia működésben tartása 
(OEC 0-ás kötet, 7. oldal) 

COB 

„A szcientológia működésben tartásának egyes pontja ezzel megvalósult.” 

Az Alapok kiadásakor a 2007. júniusi hajóavatási évfordulós ünnepségen. 

 

KSW / REJTETT ADATCSATORNÁK 

LRH 

„Néhány tanuló azt hitte, hogy van egy »rejtett adatcsatorna« a szcientológiában; egy olyan 
csatorna, amelyen keresztül olyan szcientológia techet adtam ki, amelyet a tanulókkal nem 
osztottam meg. 

... Nincs ilyen csatorna. 

A technológia egésze megtalálható az általam kiadott HCO-bulletinekben, HCO-iránylevelekben és 
hangszalagra vett előadásokban. 

Semmit nem mondok az embereknek valamiféle bizalmas módon, még az Oktatóknak sem. 

»... Ha nincs leírva, nem igaz...« Valaki azt mondja: »Ron mondta, hogy...« és ha van ott olyan, aki 
régebb óta munkatárs, akkor már hallod is a választ: »Hadd lássuk...« Kemény tapasztalatok árán 
tanultuk ezt meg: »Ha nincs leírva, nem igaz.«. 

HCO PL, 1965. április 16., I. kiadvány 
KSW sorozat 22., A rejtett adatcsatorna 
(OEC 4-es kötet, 347. oldal) 

„A »rejtett adatcsatorna« annak tettetése, hogy bizonyos, a HCOB-kben, könyvekben és 
hangszalagokon nem szereplő adatok is léteznek.” 

HCOB, 1971. szeptember 1., I. kiadvány 
Esetfelügyelői sorozat 57., A C/S, mint képzési tiszt – Program a hibátlan auditálás elérésére 
(Tech témák 1-es kötete, 214. oldal) 

COB 

„Figyeljetek: Amikor LRH-t megkérdezték, hogy pontosan kiknek kellene elvégezni a PTS/SP-
tanfolyamot, azt mondta: »Mindegyiküknek. Az Egyesült Államokban élnek. Angliában élnek. 
Vannak kormányaik. A Föld bolygó lakói.«”   

Az új „Hogyan konfrontáljuk és zúzzuk szét az elnyomást” tanfolyam kiadásakor, LRH születésnapi ünnepség, 2001. 
március. 

Bár nincs hiány olyan LRH-bulletinekből és hangszalagra vett előadásokból, amelyek a PTS-tech 
ismeretének fontosságát hangsúlyozzák, ehelyett a COB LRH egyik olyan magánbeszélgetését használta, 
amelyet egy ismeretlen időpontban folytatott egy ismeretlen valakivel. 

(Más példák is vannak erre a többi témában.) 



KSW / LRH REFERENCIÁJ 

LRH 

LRH gyakran emlékeztetett minket arra, hogy saját magunk is nézzük meg a referenciákat. Csak így lehet a 
teljes és helyes adatokhoz hozzájutni és azok eredeti szövegkörnyezetét is megismerni: 

„Egy beosztottnak nagyon kell vigyáznia, amikor azt MONDJÁK neki, hogy valami »irányelvhű« vagy 
»LRH utasítás« vagy »benne van a bulletinekben« vagy »egy LRH előadáson hangzott el«. Nagyon 
gyakori ez a trükk. Gyakran használják arra, hogy jóváhagyást szerezzenek egy utasítás vagy terv 
végrehajtására... 

A megoldás az, hogy meg kell követelni az írott változat bemutatását.  

HA NINCS LEÍRVA, NEM SZABAD HASZNÁLNI... 

2) Meg kell követelni, hogy mutassák meg a kiadványban vagy könyvben a tényleges irányelvet vagy 
techet. 

3) Olvasd el te is, és nem figyelj oda az erőltetettnek tűnő értelmezésekre. 

4) Figyelj oda arra, hogy a bemutatott irányelvnek vagy technek a vitatott dologra kell vonatkoznia.  

5) Ne foglalkozz azokkal, akik írásos anyagot vagy hangszalagot nem mutatnak be, csak mindenféle 
iránylevelek és bulletinek dátumát kántálják azt állítva, hogy ezek léteznek. Nézd meg te is.” 

HCO PL. 1979. január 13. 
Illegális és keresztutasítások 
(OEC 0-ás kötet, 145. oldal) 

„ETIKAI BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLÍTANI MINDENKIT, AKI SZÓBELI TECH-ET HASZNÁL. 

A VÁDAK A KÖVETKEZŐK LEHETNEK: HCO BULLETINEKKEL VAGY IRÁNYLEVELEKKEL ELLENTÉTES 
ADATOK KIADÁSA, EZEK KIADVÁNYOK HASZNÁLATÁNAK VAGY ALKALMAZÁSÁNAK MEGGÁTOLÁSA, A 
SZÁNDÉKUK ELFERDÍTÉSE, A TARTALMUK BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA, SZÓBAN VAGY MÁS 
MÓDON ÉRTELMEZNI EZEKET MÁSOK SZÁMÁRA VAGY IDÉZÉSÜK TETTETÉSE A TÉNYLEGES KIADVÁNY 
MEGMUTATÁSA NÉLKÜL. 

BÁRMELYIK KATEGÓRIA A FENN FELSOROLTAK KÖZÜL SZÓBELI TECHNEK SZÁMÍT, ÉS A LEÍRTAKNAK 
MEGFELELŐEN KELL ELJÁRNI EZZEL SZEMBEN.”  

HCO PL, 1979. február 15. 
KSW sorozat 24., Szóbeli tech: büntetések  
(OEC 0-ás kötet, 24. oldal) 

 

 

COB 

A Technológia aranykora 1996-os kiadásakor a COB elmagyarázta a közönségnek, hogy az új drillekben a 
kérdésekre megadott válaszok azokból az LRH-referenciákból kerültek kivonatolásra, amelyek az adott 
ülésbeli szituáció pontos kezelését tartalmazzák. 

Ezért, az ő szavaival, a „a drill A referencia”. 



Egy nem sokkal ezután megjelent IG Network Bulletinben COB még azt is hozzátette ehhez, hogy mivel a 
drill a referencia, ezért nem kell a tanulónak megnéznie az eredeti HCOB-t, ha nem tudja a választ a 
kérdésre (kivéve, ha a következő körben sem tudja megadni arra a kérdésre a helyes választ). 

Teljesen új elképzelés az, hogy egy referenciából kiragadott egy vagy két mondat A referencia. 

LRH idején, ha flunkot kapott valaki csillagfokozatú ellenőrzésen, szúrópróbán, e-méteres ellenőrzésen 
vagy egy drill során, akkor minden visszaküldték a tanulót újratanulni (és szótisztázni) a teljes anyagot, 
nem pedig csak annak egy részletét. 

 

KSW / SZOKATLAN MEGOLDÁSOK 

LRH 

„AZ ÖSSZES ÚJ DOLOG KUDARCRA VAN ÍTÉLVE, MERT A SZOKÁSOS DOLGOKAT NEM VÉGEZTÉK EL 
ELŐBB.” 

LRH ED 145 INT 
1971. július 4. 
Miért kellene valami új? 
(OEC 2-es kötet, 553. oldal) 

„Ha a szcientológiát nem pontosan a HCOB-kben és a hangszalagokon meghatározott módon 
alkalmazzák, akkor a tech »ki fog menni«, és a terület pár hónap múlva már tele lesz szokatlan 
megoldásokkal.” 

HCO PL, 1965. április 23., III. kiadvány 
Problémák 
(OEC 0-ás kötet, 240. oldal) 

„Nem fér össze sem a technológiával, sem az irányelvekkel az értelmezés, a megmásítás vagy a bank 
által generált „új elképzelések”. A pontos alapelvek okos, konstruktív alkalmása – igen. Cifrázás és 
»én jobban tudom« hozzáállás – soha. 

HCO PL, 1986. július 10., I. kiadvány 
Admin know-how sorozat 50., Az admin működésben tartása 
(OEC 0-ás kötet, 70. oldal) 

„A crammingtiszt legfontosabb cramming kérdése: 

„MILYEN OLYAN HELYZETTEL TALÁLTAD MAGAD SZEMBEN, AMELYNEK KEZELÉSÉRE KI KELL 
TALÁLNOD VALAMIT?” 

HCOB, 1991. április 19. 
Cramming sorozat 18, A legfontosabb crammingkérdés 
(Tech témák 2-es kötete, 531. oldal) 

„Tedd, amit Ron mond, amikor minden más kudarcot vall.” 

LRH ED 49RA INT 
1969. december 9.  
1. számú szervezési program 
(OEC 0-ás kötet, 98. oldal) 

COB 



Csak az utóbbi 13 év során (1996-2009) a COB a következőket találta ki: 

A Technológia aranykora 
A Tudás aranykora 
Az Ideális Orgok új típusa  
Ideális missziók 
Ideális szcientológia közösségek 
Cleartól az örökkévalóságig dicsőséglista 
Gyémánt Érdemérmes  
Szóló NOTs „frissítők” 
Nagymennyiségű szöveget memorizáltató drillek  
Átfogalmazási drillek  
Adományszerző rendezvények 
Adományszerzési gyűlések 
Kitüntetett patrónusok 
A közönségtagok megkeresése otthonaikban, előzetes bejelentés nélkül 
LRH-könyvek „mókusnak” történő minősítése 

Ezek fogalmak vagy kifejezések egyikét sem említik az LRH-anyagok (maximum negatív példáként). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Már nincs szükségünk szótárakra. 
2. Az Elsődleges Rundown már nem elérhető. 
3. Az orgoknak muszáj új épületeket vásárolniuk, ha meg tudják engedni maguknak, ha nem. 
4. A menedzsment már nem statisztikák alapján menedzsel. 
5. A ténylegesen bemutatott statisztikák pedig kitaláltak. 
6. A COB megismertette velünk a potenciális vagy jövőbeli statok fogalmát. 
7. A Saint Hill méretű orgok mérete meg sem közelíti a régi Saint Hill méretét. 
8. Ideális orgok, amelyek messze nem ideálisak. 
9. A COB DVD-je az elsődleges terjesztési eszközünk. 
10. LRH által tiltott drillekkel képzik az auditorokat. 
11. A képzés már csak annyiból áll, hogy „adjuk hozzá a vizet, és keverjük össze.” 
12. A most használt akadémiai ellenőrzőlapok a szcientológia történetében leghosszabb akadémiai 

ellenőrzőlapjai. 
13. Az akadémiai képzés terméke kompetenciáról tökéletességre változott. 



14. Az Akadémiákra a VIII-as osztály standardjait alkalmazzák. 
15. Az Akadémiákra a gyakornokságok standardjait alkalmazzák. 
16. A COB kifejlesztett egy módot arra, hogy két hét alatt is le lehessen zárni a gyakornokságokat; 

ennek eredményeképpen a gyakornokságok hosszabbak, mint valaha.   
17. A szcientológia történetében először az akadémiai képzés előfeltétele lett a Pro TR-ek tanfolyam. 
18. A szcientológia történetében először az akadémiai képzés előfeltétele lett a Felsőbb szintű 

kiképzési TR-ek tanfolyam. 
19. A szcientológia történetében először az akadémiai képzés előfeltétele lett a Pro méterkezelői 

tanfolyam. 
20. A szcientológia történetében először az akadémiai képzés előfeltétele lett egy 18 könyvből és 280 

előadásból álló tanfolyam. 
21. A memorizálás már létfontosságú része a képzésnek. 
22. Az átfogalmazás már létfontosságú része a képzésnek. 
23. A COB feltalált egy új memorizálási módszert. 
24. Az auditoroknak újra kell tanulniuk a tanfolyamaikat akkor is, ha mindent jól csináltak. 
25. A NED zárásig vagy a Clearig vezető koauditálási út gyakorlatilag halott. 
26. A területi auditorokat sohasem látott mértékben kontrollálják. 
27. Kötelező HCO-gyóntatások magasstatisztikájúak számára. 
28. Kötelező auditálás és képzés. 
29. A Super Power kiadásának határideje 30 éve lejárt. 
30. Új meghatározása van az F/N-nek. 
31. Hosszabb ideig tartó rudimentek, mint régen. 
32. Amint a pc Clear lesz, korrekciós listát kell kapnia az ellenálló esetének kezelésére. 
33. A legtöbb olyan ember, aki LRH felügyelete alatt lett Clear, sosem lett az igazán. 
34. Amint lezárják az Új OT VII-et, a pre OT-knak etikai és korrekciós akciókra van szükségük. 
35. Egy referenciából kiragadott mondat A referencia. 
36. Az LRH-könyvek szótisztázása nem működik. 
37. A zavaros elképzelések valaki más megnemértett szavaiból is származhatnak. 
38. A KSW egyes pontját, amelyet LRH 1965-ben megvalósított, valójában a COB valósította meg 

2007-ben. 
39. Szótisztázás nélkül is elérhető teljes fogalmi megértés. 
40. A személyes etikát utasításokkal és fenyegetésekkel akarják betenni. 
41. Az egyháznak adott adományok „jótékonysági” célokra mennek, nem pedig orgszolgáltatások 

ellenértékei. 
42. Az orgok bevételének elsődleges forrása már nem a képzés és az auditálás, hanem az 

adományszerzés. 
43. Több bevétel származik auditálásból, mint képzésből. 
44. Minden munkatárs regisztrátor is egyben. 
45. A szcientológia történetének második leghosszabb tanfolyama nem tanít sem auditálási, sem 

pedig más jártasságot. 
46. Négy évre bezárták a VIII-as osztályú tanfolyamot. 
47. A múltban képzett minden 100 VIII-as osztályú auditorra egy mostanában képzett jut. 


