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Tento materiál byl zpracován v roce 2009, nerozebírá tedy poslední 

změny v technologii v Church of Scientology (novinky týkající se 

objektivních procesů, programování OT zpět na purif a objektivy, 

ani Golden Age of Tech fáze II).  

Originální text k dispozici na www.friendsoflrh.org. 

 

 
 Jste mezi přáteli 

Jsme přátelé L. Ron Hubbarda 
 

Tento materiál vytvořili jedni z nejvytrénovanějších auditorů a supervizorů případu na světě. 

Naším cílem je zachování technologie. 

 

  

Ukradená církev 

Technologie, kterou 

nám dal, zachránila 

miliony životů, přesto 

byl on sám očerňován, 

napadán, jeho 

organizace infiltrovány 

a jeho dílo 

pozměňováno.  

 

To, co někteří začali 

nenávidět, není L. Ron 

Hubbard nebo jeho 

technologie, ale jsou to 

ti, kdo ji převzali 

a změnili. 

„A tak můžeme předpokládat, že ti, kdo jaksi tíhnou k očerňování, ničení a střílení lidí, a 

mají to jako svůj jediný cíl, mohou proniknout do scientologie a mohou odstranit věci 

z technických linií nebo pervertovat či pozměnit věci na technické linii, v důsledku čeho pak 

nebude scientologie fungovat.“  

Class VIII, Páska 1 
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„Kdybyste měli širokou sféru vědění, které by bylo 

pravdivé a u kterého by se jednalo o velké všeobecnosti 

a každý by s nimi souhlasil, upřímně řečeno, celá 

operace by pak mohla snadno zkrachovat tak, že byste 

ji vzali a pomocí lživého přenosu – vidíte, špatnými 

instrukcemi a špatným předáváním materiálů a 

vypuštěním informace na jednom místě a životně 

důležité informace na jiném místě a nahrazením toho či 

onoho – byste nakonec mohli dosáhnout pomocí těchto 

informací určité formy otroctví.“ 

SHSBC Páska z 18. září 1963, Service Facsimile 

  

 „Když se dívám do budoucna, vidím, že zde máme co 

dělat s materiálem, který potenciálně může ovládnout 

lidstvo a kterému nesmíme nikdy dovolit stát se 

monopolem nebo nástrojem v rukou hrstky lidí, která 

bude ohrožovat a ničit ostatní.  

Věřím, že svoboda materiálu, který známe a chápeme, je 

garantována pouze v případě lehké formy organizace, 

maxima lidí, dobrého tréninku a dobrého, spolehlivého a 

důkladného předávání informací. 

Pokud to nezajistíme, dříve či později se informace, která 

je v našich rukou, stane majetkem nedůvěryhodných 

několika málo lidí. Tím jsem si jistý, protože přesně to se 

vždy stane.“ 

LRH přednáška: What Scientology is Doing 

6. června 1955 (Anatomy of the Spirit of Man Congress) 
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Rozbor rozdílného přístupu LRH a COB k základním stavebním pilířům scientologie 
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 COB versus  LRH  

 „Primární aberací v situacích, které se nedaří zvládnout, je:  

Osoba není schopna rozpoznat Zdroj.“ 

HCO P/L 23. dubna1965 Vydání 3, Problems 

 

JAKO SCIENTOLOGOVÉ víme, že technologie a směrnice od LRH fungují,  

pokud se aplikují přesně tak, jak byly napsány. 
 

LRH to vyjádřil takto:  

„Neustále se prokazuje, že orgy, které fungují podle směrnic, dodávají a prosperují.  

Období úpadku vždy předcházela závažná opomenutí, neschválené změny  

nebo destruktivní akce, které brání dodávání nebo od něj odvádějí pozornost.“  

HCO P/L 29. prosince 1971RB, Flag Representative, Purpose of (OEC Svazek 7, str. 1407) 

Proto se posuzování všech řídících pracovníků v scientologii zakládá na tom,  

jak důsledně a bez odchylek tyto principy uplatňují. 

Také nám to říká, zda bychom měli konkrétního řídícího pracovníka podporovat či nikoli.  

S tímto úmyslem jsme srovnali slova a činy LRH a COB ve zhruba  

50 klíčových kategoriích technologie a směrnic. A zde jsou výsledky... 

 

COB versus LRH  

 
Orgy 
Řízení podle statistik 
Které statistiky? 
Budoucí statistiky 
Orgy velikosti Saint Hill 
Ideální orgy 
Klobouky 
Budovy a peníze 
Fyzický vzhled budov 
Vybírání peněz 
Dary 
Super Power 
 

  

Studium 
Slovníky 
Primární rundown 
Učení se nazpaměť 
Co se učit nazpaměť 
Jak se učit nazpaměť 
Parafrázování 
MU a zmatené myšlenky 
Úplné konceptuální pochopení 
Kurzy 
Pro TR kurz 
Upper Indocs kurz 

Pro Metering kurz 
Class VIIIs 

Trénink 
Drily 

Jak trénovat 

Rychlost tréninku 

Produkt tréninku v akademii 

Kurzy versus internshipy 

Rychlost internshipů 

Přeškolování a přetrénovávání 
Poměr trénink/procesing 
Procesing 

Plovoucí jehly 

Rudimenty 

Overruny 

HCO zpovědi  

Veřejnost 

Diseminace 

Zacházení s novými lidmi 

Zacházení s polními auditory  

Etika 

Povinný auditing/trénink 
KSW 
KSW body 1 až 10 
Linie skrytých informací 
LRH reference 

Neobvyklá řešení 
 

Shrnutí 
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ORGY – ŘÍZENÍ PODLE STATISTIK 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB*) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

* Chairman of the Board (předseda představenstva),  

Religious Technology Center (RTC) 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

LRH znovu a znovu zdůrazňoval, že jediný 

způsob, jak měřit expanzi scientologie je: 

„Nejbezprostřednější sledování v organizaci 

(nebo v zemi) zajistí statistiky. Vypovídají o 

produkci. Měří to, co se dělá. 

Můžeme si stále opakovat, že management se 

nejlépe provádí podle statistik 

...řiďte jen podle statistik.“ 

HCO P/L z 5. února 1970 

Statistics, Management By 

(OEC Svazek 7, str. 514)  

 

„Řízení podle statistik je jediné řízení, které 

můžete dělat na produkční scéně. Ve 

scientologické administrativní technologii bylo 

řízení podle statistiky přivedeno k dokonalosti. 

Diskreditovat ho samozřejmě znamená odsoudit 

k selhání.“ 

HCO P/L 20. září 1976-1 

Org série 35-1, Stat Push Clarified 

(OEC Svazek 0, str. 696) 
 

„Díky reálné zkušenosti z práce a řízení v mnoha 

oblastech mohu naprosto jasně říci, že 

nejnebezpečnější věcí pro pracovníka-manažera 

je pracovat nebo řídit podle něčeho jiného než 

podle statistik.“ 

HCO P/L 7. července 1970 

Data série 14, Working and Managing 

(OEC Management Series Svazek 1, str. 68)  

 

„Proto jediná organizace, která je zdravou 

organizací, je ta, JEJÍŽ KAŽDÁ ČINNOST je 

měřitelná statistikami.“  

HCO P/L 13. března1965, Vydání III 

The Structure of Organization—What Is Policy 

(OEC Svazek 7, str. 660)  

 

„NIKDY NEPRACUJTE ANI NEŘIĎTE PODLE 

NĚČEHO JINÉHO NEŽ PODLE STATISTIK.“ 

HCO P/L 15. dubna1982, Vydání II 

Finanční série 29, The Counting of Gross Income 

(OEC Management Series Svazek 2, str. 374) 

„Dokonce i způsob, kterým měříme naši 

expanzi, se naprosto změnil. V dřívějších 

letech se soustředil na naše interní statistiky. 

Dnes se naše expanze měří rozsáhlým 

účinkem na vnější svět, měří se podle pomoci 

městům, státům a celým národům.“  

21. výročí založení IAS, 2005 

(vydáno v časopisu Impact č.112, str. 52)  

„Naše expanze se již neměří tím, co se děje 

uvnitř našich církví. Naše expanze se nyní 

určuje spíše vůči všem etnickým, 

náboženským a národním otázkám na Zemi.“ 

Oslava narozenin LRH, březen 2006   

(vydáno v časopisu Scientology News, č.33, 

str.48) 

 

A tak je podle COB dnes způsob měření 

expanze podle LRH (vnitřní statistiky) 

zastaralý a již se nepoužívá. 

 

Systém, kterým COB původní přístup 

nahrazuje, je založen na neměřitelných 

všeobecnostech („rozsáhlý účinek na vnější 

svět“, „všechny etnické, náboženské a 

národní otázky na Zemi“), a proto ho nelze 

řídit podle reálných statistik. 

  

 

zpět  

javascript:%20void%20getTopic(document.forms[0].LRHDoc.value,document.forms[0].COBDoc.value,'wintopic','800','500','yes','no')
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ORGY – KTERÉ STATISTIKY? 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

LRH zcela jasně určuje 2 hlavní statistiky 

scientologie:  

„Orgy mají pouze 2 hlavní konečné hodnotné 

produkty. Jedním jsou dobře vytrénovaní 

auditoři. Druhým jsou spokojení pc. 

... technologické a administrativní směrnice 

existují jen proto, aby asistovaly při vytváření 

těchto produktů VE VELKÉM OBJEMU.“  

LRH ED 131 INT, Life Repair Block 

8. prosince 1970 

(OEC Svazek 4, str. 145)  

 

„Produktem orgu jsou dobře vyškolení studenti 

a důkladně auditovaní precleaři.“ 

HCO P/L 17. června 1970RB 

KSW Series 5R, Technical Degrades 

(OEC Svazek 0, str. 14) 

 

„Individuální statistikou každé organizace 

(kromě Saint Hillu) je:  

KOLIK VYŠKOLENÝCH AUDITORŮ EXISTUJE 

V JEJÍ OBLASTI. 

Individuální statistikou Saint Hillu je:  

KOLIK VYŠKOLENÝCH AUDITORŮ EXISTUJE 

NA SVĚTĚ.“ 

HCO P/L 4. října1967, Vydání I 

Auditor and Org Individual Stats 

(OEC Svazek 4, str. 118)  

 

„Clearing je dnes k dispozici každému 

scientologovi.  

Vynikající auditorský trénink je dnes k dispozici 

v každé akademii. 

A to jsou ty jediné věci, které se z dlouhodobého 

hlediska počítají.“ 

HCO P/L 26. května1961, Vydání II 

KSW Série 2, Quality Counts 

(OEC Svazek 0, str. 16) 
 

(Konkrétní statistiky pro každou divizi, oddělení 

a pozici, které pomáhají organizaci dosahovat 

jejích konečných hodnotných produktů, jsou plně 

vysvětleny v každém svazku OEC.) 

COB zavedl do scientologie širokou škálu 

nových statistik. Tyto nové statistiky se často 

vyzdvihují na scientologických slavnostech 

spolu s velkými grafy „highest ever“ (dosud 

nejvyšší dosažené výsledky) jako důkaz 

scientologické expanze.  

 

Do těchto statistik, jak je uvádí časopis 

Scientology News č. 33 až 40, patří:  

„Lidé, kterým bylo pomoženo“  

„Hodiny na OT projektech“ 

„Vybrané peníze na ideální orgy“  

„Dobrovolnické hodiny při budování orgů“  

„Počet obyvatel měst s novými skupinami“  

„Počet občanů vědomých si lidských práv“  

„Nákupní střediska, ve kterých se promítají 

naše videa o lidských právech“  

„Počet částic nečistot odstraněných během 

restaurování filmů“  

„Počet mil ujetých při pokojných výpravách“  

„Počet terabytů počítačové paměti“  

„Palce článků v tisku“  

„Čtvereční stopy látky na obálkách knih“  

„Stopy použitého lamina“  

 

Žádná z těchto statistik není uvedena v žádné 

z LRH referencí. 

 

zpět 

javascript:%20void%20getTopic(document.forms[0].LRHDoc.value,document.forms[0].COBDoc.value,'wintopic','800','500','yes','no')
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ORGY – BUDOUCÍ STATISTIKY 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

„Budoucí statistiky“ jsou samozřejmě 

rozporuplný termín, protože statistika podle 

definice znamená měření již dosažené 

produkce: 

 

„Statistika je počet nebo množství porovnané 

s dřívějším počtem nebo množstvím stejné 

věci. Statistiky hovoří o objemu vykonané 

práce nebo její hodnotě v penězích.“  

Statistika nízká (down stat) znamená, že 

současný počet je nižší než dřívější.  

Statistika vysoká nahoru (up stat) znamená, 

že současný počet je vyšší než dřívější.  

Operujeme na základě statistik.“  

HCO P/L 16. prosince 1965, Vydání II 

Organization of the Int Exec Division—

Statistics of the International Executive 

Division 

(OEC Svazek 7, str. 89)  

 

Ohledně toho, jak se produkce vztahuje 

k budoucnosti:  

„Když poprvé prověřujete oblast ohledně 

produktů, jen se díváte... Neposlouchejte, jak 

budou mít 150 produktů, jen se dívejte a 

procházejte se s deskami na psaní. 

...pokud nevidíte potvrzení na 150 

odeslaných produktů, pak produkty neexistují 

a nikdy neexistovaly... Produkty, které jsou 

jen v hlavách lidí, neexistují. 

Sny jsou pěkné – pro život nezbytné, ale musí 

být materializovány v hmotném vesmíru, než 

začnou existovat jako produkty.“ 

HCOB 23. srpna1979R 

Vydání III Product Debug Series 1R—Debug 

Tech 

(Tech Svazek XI, str. 507) 

Na téměř každé slavnosti z poslední doby 

COB oslavoval to, co se dá nazvat jen 

„budoucí statistiky“. 

 

Obvykle při prohlášeních týkajících se 

nějakého nového ideálního orgu jeho slova 

obsahují „potenciál pro...“, „může 

dosáhnout až...“, „bude schopen 

zvládnout...“, a „s kapacitou přesahující...“. 

 

Příklad: „Nové testovací centrum pro org 

Tampa je kdykoli schopno zvládnout 155 

nových lidí najednou.“ 

 

Pozorování z opakovaných návštěv v různou 

denní dobu ukázalo, že počet nových lidí se 

průměrně pohybuje v rozsahu nula až dva. 

 

zpět 
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ORGY VELIKOSTI SAINT HILL 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

„Očekávám od vás, ano od vás tam 

v Keokuku, že vytvoříte org, který bude mít 

stejně skvělé statistiky jako Saint Hill 

v polovině 60. let! 

...když každý člen personálu bude mít svůj 

klobouk a dělat svou práci, není žádný 

důvod, proč by váš org nemohl být stejně 

velký a stejně zaneprázdněný jako starý Saint 

Hill v době svého vrcholu!“  

LRH ED 339 INT 

Revize narozeninové hry, 1982/83 

„V S.H. v době jeho rozkvětu jsme měli 

kolem 198 studentů. Koauditovali.“ 

LRH ED 258 INT 

17. ledna 1975 

How You Are Limiting the Size and Income 

of Your Org 

(OEC Svazek 4, str. 407) 

 

Int Management vydal v roce 1982 brožuru 

s názvem Jak velký byl starý Saint 

Hill?(How Big Was Old Saint Hill?) 

 

Ta uvádí týdenní průměry vybraných 

klíčových statistik starého Saint Hillu.  

 

Pár příkladů: 

Release a cleaři: 193 

Noví zapsaní studenti a pc: 136 

Dokončené kurzy a auditingy: 185  

Také ukazuje v průměru 300 studentů ve 

studovnách divize 4, z nich více než 100 na 

Solo kurzu, a 20 – 30 studentů na 

internshipu. 

 

Brožura uvádí, že „veškerý technický 

personál je na Briefing kurzu nebo ho 

absolvoval“. 

 

V kontrastu s tím statistiky prvních sedmi 

orgů třídy V (Class V) velikosti Saint Hill 

(New York Day, New York Foundation, San 

Francisco Day, San Francisco Foundation, 

Tampa, Johannesburg a Madrid) ukazují 

reálnou produkci jako pouhý zlomeček 

produkce starého Saint Hillu. 

Jen pár auditorů v tréninku v akademiích a 

ještě méně na internshipu – často žádní. 

Maximálně to vypadalo na nějaké 

koauditingy, převážně objektivních procesů. 

A zatímco starý Saint Hill vyprodukoval 

v jednom týdnu 21 clearů (přitom v jednom 

dni dokonce 9), těchto sedm orgů velikosti 

Saint Hill dohromady nevyprodukovalo tolik 

ani za tři roky. 

zpět 
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IDEÁLNÍ ORGY 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

ideální: „přesně tak, jak by si člověk přál; 

způsob, jak by něco mělo být“  

— přeloženo z Thorndike Barnhart 

Dictionary 

„odpovídající představě člověka o tom, co je 

dokonalé“ 

— přeloženo z Oxford American Dictionary  

„považované ve své kategorii za dokonalé 

nebo vysoce výborné; odpovídající 

nejvyšším představám“ 

— přeloženo z Oxford English Dictionary  

A jak posoudit, co je ideální pro orgy:  

„Počítají se jen skutečné konečné hodnotné 

produkty.“  

HCO P/L 28. února 1980 

Org série 41, Production and One's Standard 

of Living 

(OEC Svazek 0, str. 313) 

Za posledních cca 10 let prohlašoval COB 

jeden org za druhým za „ideální“ primárně 

na základě fyzického vzhledu, nikoli reálné 

produkce. 

 

Při scientologických slavnostech a 

v publikacích se pravidelně objevují obrázky 

luxusních, avšak prázdných HGC a studoven 

těchto nových orgů.  

 

Je to tak důležité, že běžně můžeme slyšet 

personál orgů třídy V, jak se baví o „nákupu 

svého ideálního orgu“. 

 

Jeden z mnoha nedávných příkladů:  

„Když jsme před víc jak pěti lety koupili 

ideální org na 701 Montgomery, vzali jsme si 

hypotéku 3,6 milionu USD.“ 

Informační noviny Jerryho Racheffa, ředitele  

SFO Day, and Jima Fitzeralda, ředitele SFO 

Foundation; 27. června 2008  

 

Reálné statistiky těchto ideálních orgů 

ukazují velmi málo auditorského tréninku, 

málo (pokud vůbec nějaké) koauditingy na 

stupních nebo NED, nízký hrubý příjem a 

další nízké statistiky. 

zpět 
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KLOBOUKY 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

„Organizace se sestává z konkrétních lidí 

provádějících konkrétní pracovní úkony. 

Dezorganizace se sestává z toho, že každý 

člověk nosí všechny klobouky bez ohledu na 

své pracovní zařazení. 

V hladce fungující organizaci, která je 

úspěšná, NOSÍ KAŽDÁ OSOBA SVŮJ 

VLASTNÍ PŘIDĚLENÝ KLOBOUK. 

...A TAK DOKUD KAŽDÝ ZNÁ A NOSÍ JEN 

SVŮJ KLOBOUK A PRACUJE JEN V JEHO 

RÁMCI, VĚCI PŮJDOU HLADCE.“ 

HCO P/L 1. července1965, Vydání III 

Hats, The Reason For 

(OEC Svazek 0, str. 196)  
 

„Pokud chcete vyšší úroveň diseminace a vyšší 

platovou jednotku, způsob, jak to zařídit, je 

prostý. 

1. Dělejte svoji práci. 

2. Trvejte na tom, že ostatní pracovníci budou 

dělat svoji – ale nedělejte ji za ně. 

I když vás bude nadřízený žádat, abyste dělali 

práci někoho jiného, nedělejte ji. Místo toho 

řekněte: „Jsem přeložen?“ Pokud je odpověď ne, 

řekněte mu, ať se ztratí. Já vás podržím.“ 

HCO P/L 11. dubna 1961 

How To Do a Staff Job 

(OEC Svazek 0, str. 232) 
 

„Nejpoužívanějším orgboardem je ‚hej ty!‘ 

orgboard. Jinými slovy se komukoli přiděluje 

udělat cokoli. 

To je zárukou špatné produkce a špatných 

produktů. 

Celý org může fungovat podle orgboardu a mít 

klobouky a vyškolené pracovníky, ale stejně 

zkolabuje, když ho neškolený nadřízený změní na 

,hej ty!‘ orgboard. Je to jednoduše ta nejběžnější 

příčina kolapsu orgu.“ 

HCO P/L 8. října 1970 

Org série 8, Organizing and Product 

(Management série Svazek 1, str. 218) 

Po vydání Golden Age of Knowledge 

v březnu 2005 dostal každý člen personálu 

a každý člen Sea Orgu pevné kvóty pro 

prodej Kongresů veřejnosti. 

 

Tento tlak na prodej se exponenciálně zvýšil 

po vydání „Basiců“ na výroční slavnosti 

Maiden Voyage v červnu 2007. 

 

Scientologové z veřejnosti byli válcováni 

telefonáty a nezvanými návštěvami ve svých 

domovech od členů personálu, které často 

nikdy předtím nikdy mimo org neviděli, 

v některých případech šlo o jejich vlastní 

auditory, MAA (etiky) a supervizory případu 

(C/S). 

 

Ještě víc překvapující byly telefonáty od 

členů Sea Orgu, které lidé z veřejnosti kdysi 

znali, ale léta o nich neslyšeli. Tito 

pracovníci nebyli z orgů, do kterých daná 

veřejnost chodila, ale spíše z nadřazených 

řídících orgánů, které nemají s prodejem knih 

v rámci Divize 2 nic společného, jako např. 

ABLE, SMI, OSA a CMO. 

 

Plošným účinkem této nové taktiky byla 

přeměna každého scientologického 

pracovníka od vrchních částí orgboardu až po 

nejnižší úroveň na registrátora. Tento 

klobouk prodejce se má nosit v rámci 

normálních produkčních hodin, a to navíc k 

(někdy, jak se zdá, nadřazeně k) dalším 

pracovním povinnostem určeným od LRH. 

 

zpět 
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„Vlastníme obrovské množství majetku. 

Vlastníme obrovské množství materiálu atd. 

A neustále roste. To však není důležité. 

Když pro nás začnou být důležité budovy, 

proboha, ti z vás – rození revolucionáři, 

prosím, vyhoďte do povětří budovu 

centrálního vedení. Kdyby někdo kdysi dávno 

dal pod Vatikán pořádné výbušniny, 

katolicizmus by byl stále ještě v kurzu. 

Kašlete na nemovitosti. Kašlete na masy 

budov, protože to není důležité.“ 

Páska: The Genus of Scientology 

Anatomy of the Human Mind Congress 

31. prosince1960  

„Za dvacet let jsme získali obrovské množství 

zkušeností týkajících se prostor a umístění 

orgů. 

Z těchto zkušeností je jen pár zcela jasných 

lekcí. A ty uvádím: 

A. ŽIVOTASCHOPNOST orgu... je první a 

nejdůležitější úvahou... ne luxus nebo 

reputace nebo image.  

...příklad: Stockholm si pronajal velmi 

luxusní a ukázkové prostory. Do té doby byl 

životaschopný. Přemíra nákladů rychle 

zkrátila platy, personál si vzal vedlejší 

zaměstnání a org jen kolaboval až do doby, 

než se našly levnější prostory.  

Příklad: Phoenix 1955. Našla se krásná malá 

budova s nízkým nájmem. Byla velmi 

prominentní... na zařízení prostor padly 

veškeré rezervy. Místo se muselo opustit při 

ztrátě všech rezerv.  

Elizabeth, New Jersey, 1950. Vybydlené 

prostory vydělávaly hodně peněz. Řešil se 

nákup krásných prostor v přírodě. 

Psychiatrický blok... vyvolal kroky k zavedení 

zákona proti lékařským školám. Kdyby se 

koupily lepší prostory, byli by ztraceni. 

 

 

Velikost a nádhera nových budov se stala 

hlavním tématem téměř všech 

scientologických slavností a publikací. COB 

pravidelně vypočítává rozměry studoven a 

HGC nových ideálních orgů, jejich barevné 

provedení a architektonický styl exteriéru. 

Produkční statistiky těchto orgů jsou trvale 

pod úrovní životaschopnosti. Například 

jejich hrubý příjem se zdaleka nenachází na 

úrovni, kterou LRH vyžaduje pro to, aby se 

org mohl ucházet o přechod do nákladnějších 

prostor. 
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...životaschopnost ekonomiky nesmí 

přesáhnout příjem orgu. BEZPEČNÉ číslo 

pro nájem a platbu hypotéky nesmí překročit 

15-17 procent hrubého příjmu orgu. 

...image má sekundární důležitost.  

Příklad: Hotel Reycar Alicant Spain byl 

relativně levný. Byl dost luxusní. Studenti si 

stěžovali, protože stál o trochu víc než byli 

ochotni platit. Image v tomto případě 

zapracoval proti orgu. 

Příklad: V Johannesburgu se nerozumně 

prodaly tři staré budovy a nerozumná 

investice stále ještě nedosáhla příjmu, který 

měly „staré strašné prostory“, navzdory 

svému novějšímu image. 

 

...org, který si dovolí utrácet za nájem nebo 

koupi víc než 15 procent svého stávajícího 

hrubého příjmu, se může dostat do mnohem 

horších problémů než org se špatným image 

prostor.“ 

HCO P/L 23. září 1970 

Quarters, Policy Regarding—Historical 

(OEC Svazek 7, str. 1394) 

 

zpět 
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„Když org kolabuje... nepouštějte se do 

‚sbírek‘ nebo ‚prodeje pohlednic‘ nebo 

půjčování peněz. 

Prostě vydělávejte víc pomocí scientologie. 

Je příznakem velmi chabého managementu, 

že hledá neobvyklá řešení pro finance – 

mimo scientologii. Vždy to selhalo. 

 

Pro orgy platí to samé jako pro pc: ‚Vyřešte 

to scientologií.‘ 

Vždy, když jsem hledal řešení finančních 

nebo personálních věcí jinak než scientologií, 

vždy jsem prohrál. A tak vám mohu říct ze 

zkušenosti, že solventnost orgu spočívá ve 

větším množství scientologie a ne 

v patentovaných hřebíncích nebo benefičních 

barbecue party.“ 

HCO P/L 24. února 1964, Vydání II 

Org Programming 

(OEC Svazek 7, str. 930) 

 

"Barbecue a bingo!"  

Hromadný e-mail pro nejaktuálnější finanční 

sbírku pro Nashville Celebrity Centre z 5. srpna 

2008 

 

„Dny krásy a péče v Salónu Tamary Dahill!“ 

Vaše Novinky ideálního orgu, zpravodaj OT 

výboru, leden 2008 

 

„Nedělní barbecue party na pomoc ideálnímu 

orgu!“ 

Propagační materiál Orlando orgu, srpen 2008 

 

„Vyhrajte Prius 2009! 

Skvělý způsob, jak pomoci OT výboru vybudovat 

naši novou církev v San Fernando Valley a 

vyhrát ekologický báječný vůz!! 

Losování se uskuteční ve Valley orgu 22. 

listopadu“ 

Hromadný e-mail, srpen 2008 

(Podobné losování právě probíhá v Miami orgu)  

 

Další z posledních sbírek: 

„Karaoke večer v Supper Clubu!“  

„Noc komedie!!!“  

„Legrace a hry!“ 

„Plaťte, ať Ben tančí!“ 
 

I ten, kdo nemá peníze, může darovat:  

„Máte cenné věci, které nepotřebujete? 

Přineste je nejpozději do 22. července do San 

Diego orgu. Vaše věci budou zpeněženy a 

prostředky půjdou přímo do Ideal Org Building 

Fund.“  

Mezi vhodné věci patří „zlaté nebo stříbrné 

šperky, poškozené řetízky, staré prsteny, jiné 

šperky s diamanty či drahými kameny nebo bez 

nich, příbory, čajové servisy, svícny, křišťál, 

broušené sklo, figurky, čínský porcelán, 

švýcarské hodinky a starožitnosti.“  

V každém dosud zkoumaném orgu se získává víc 

peněz finančními sbírkami než prodejem tréninku 

a procesingu. 

To z finančních sbírek činí dnes hlavní zdroj 

příjmu většiny, pokud ne všech, orgu třídy V. 

zpět 
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Termín „dar“ (donation) platil dlouhá léta 

jako označení pro peníze, které veřejnost 

platí orgu za služby – trénink a procesing. 

Popisuje to už sám název dobře známého 

článku od LRH: 

„A tak kousek po kousku za pomoci darů, 

které nám dáváte za naše služby, za váš 

trénink a procesing, kousek po kousku 

vytváříme místa zdravého rozumu.“ 

The Auditor č.51, 1970 

What Your Donations Buy 

(OEC Svazek 2, str. 106) 

 

Během posledních asi deseti let začal termín 

„dar“ (donation) platit víc a víc pro přímé 

příspěvky nezávislé na jakékoli službě 

dodávané orgem. 

 

Příklady: dary na IAS, dary na ideální orgy, 

dary na projekt knih do knihoven, dary na 

stavební projekty a dary na Super Power 

Expansion Project. 

 

zpět 
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„Super Power bude dodáván v orzích 

velikosti Saint Hill během následujících 6 

týdnů...“ 

LRH ED 301 INT 

17. prosince1978 

Ronův Journal 30 

(Tech Svazek XI, str. 380) 

Budova pro Super Power otevřena po 35 

letech (v r. 2013), stála 165 milionů USD, 

produkce neznámá. 

zpět 
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„Studenti, které osobně zkouším, začnou mít 

pohled lovené zvěře a nosí si slovníky – ALE 

NEBUDOU NADÁVAT NEBO NEONEMOCNÍ 

ANI NEUTEČOU. A BUDOU POUŽÍVAT, CO 

SE NAUČILI.“ 

HCO P/L 24. září 1964 

Instruction and Examination—Raising the 

Standard of 

(OEC Svazek 4, str. 327) 

 

„Žádný supervizor by se neměl pokoušet 

definovat anglická slova z vlastní hlavy, když 

opravuje studenta, protože to vede k příliš mnoha 

sporům. U anglického slova otevřete slovník.“ 
(Anglickým slovem se myslí obecný anglický výraz, tedy ne 

slovo definované scientologickým slovníkem. Pozn. překl.) 

HCO P/L 4. října 1964 

Theory Checkout Data 

(OEC Svazek 4, str. 333) 
 

„Pro objasnění slova si ho najdeme v dobrém 

slovníku.“ 

HCOB 23. března 1978RB 

Word Clearing Series 59—Clearing Words 

(Tech Svazek XI, str. 95) 
 

„Každé slovo, na které narazíte, které bude 

odpovídat jedné nebo více definicím 

nepochopeného slova či symbolu, se musí 

objasnit za použití slovníku správného rozsahu 

nebo více slovníků, učebnice nebo encyklopedie.“ 

HCOB 17. července 1979RB, Vydání I 

Word Clearing Series 64RB—The 

Misunderstood Word Defined 

(Subject Svazek 2, str. 315)  
 

„Supervizor, který... nechává studenty studovat 

bez slovníků a demo kitů.. a neaplikuje plně 

studijní technologii za použití technologie 

objasňování slov je samozřejmě supresivní a měl 

by být deklarován, protože aktivně brání 

scientologům v tom, aby měli ke scientologii 

přístup a měli z ní prospěch.“ 

HCO P/L 30. října 1978R 

Courses, Their Ideal Scene 

(OEC Svazek IV, str. 424) 

„Tyto glosáře jsou tak dobré, že ani 

nepotřebujete slovník.“ 

 

Při vydání Kongresů na oslavě narozenin 

LRH 13. března 2005. Stejné tvrzení 

opakované při vydání Basiců, červen 2007. 

 

zpět 
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Když hovoříme o vysoce vytrénovaných 

auditorech, řídících pracovnících a ostatních 

veteránech ze 70. let o Primárním rundownu, 

okamžitě zjistíme, že, nejenže vysoké 

procento jich tento kurz prodělalo, ale také že 

ho oceňují jako základ svého úspěchu 

v scientologii a v životě.  

Důvod je prostý – LRH trval na tom, aby se 

tento kurz dělal: 

„...PRIMÁRNÍ RUNDOWN JE 

POŽADOVANÝM PRVNÍM KROKEM 

K VEŠKERÉMU STUDIU.“ 

HCOB 4. dubna1972R 

Primary Rundown 

(Tech Svazek X, str. 84)  

 

„Je na supervizorovi, aby tuto linii dodržel. 

Jeho studenti nebudou prosperovat, pokud 

začnou studovat bez Primárního rundownu. 

Je těžkým zločinem tento životně důležitý 

krok vynechat.“ 

HCOB 4. dubna 1972R 

Primary Rundown 

(Tech Svazek X, str. 84) 

 

Od nástupu COB k moci na začátku 80. let se 

ani on ani nikdo jiný z vyššího managementu 

nikdy nezmínili o PRD. Ve skutečnosti je 

jedinou referencí o něm „HCOB“ napsaný 

v roce 1991 (pět let po smrti LRH), který 

stanoví kurzy Klíč k životu (Key to Life) a 

Kurz orientace v životě (Life Orientation 

Course) jako podmínku před PRD. (HCOB 

24. dubna 1991, Modification of the Primary 

Rundown; 

Tech Svazek XIII, str. 502)  

 

Primární rundown byl vyloučen z tréninku. 

V žádném orgu ani misi na planetě již není 

k dispozici. 

 

zpět 
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„‚Jaká je první část tohoto HCO bulletinu?‘ 

je asi to nejhloupější. ,Jaká jsou pravidla 

pro...?‘ je otázka, kterou bych se nikdy 

neobtěžoval položit.“ 

HCO P/L 24. září 1964 

Instruction and Examination, Raising the 

Standard of 

(OEC Svazek 4, str. 327) 

 

„Nezáleží, jak je studium složité... pořád se 

dá naučit nazpaměť, lze ho vysypat zpátky na 

papír při zkoušce – když pracujete dost tvrdě 

a máte dost dobrou paměť. Ale nemůžete to 

aplikovat... protože tam nebylo žádné 

porozumění, pomocí kterého by se dalo 

aplikovat.“ 

Páska: Study and Intention 

18. srpen 1966 

 

„Schopnost vyhodnocovat je při všech 

formálních či neformálních vzdělávacích 

procesech mnohem důležitější než schopnost 

zapamatování... Současné školy změnily 

vzdělávání na kontrolu vybavování. 

Informace se studentovi vnutí s předem 

stanovenou hodnotou. To je pak skoro 

k ničemu...“ 

Dianometry, Your Ability and State of Mind 

January, 1951 

(Tech Svazek 1, str. 94 ) 

 

„A situace, která se objevila v osmé třídě, 

byla, že nikdo nebyl schopen dostat za jedna 

kromě dvou Číňanů. Ti se naučili, jak 

studovat, ale stejně tak se naučili studovat 

papoušci. Vstali by z postele a, jako když 

bičem mrská, odříkali číslo stránky a 

odstavec a všechno ostatní z úkolu z dějepisu, 

vidíte, a to doslovně. Nejúžasnější naprostá 

duplikace, o které jste kdy slyšeli, ale nebyli 

by schopni říci v jakém vesmíru a kdybyste 

změnili jedinou čárku nebo se zeptali na 

názor na takto nastudovaný materiál, byli by 

„Můžete ze sebe spatra vysypat počínaje 

Knihou 1 - to máme Poznámky k přednáškám 

(Notes on the Lectures), Věda o přežití 

(Science of Survival), Sebeanalýza (Self-

Analysis), Pokročilé procedury a Axiomy 

(Advanced Procedures and Axioms), 

Příručka pro precleary (Handbook for 

Preclears), Historie člověka (History of 

Man), 8-80, 8-8008, Tvoření lidských 

schopností (Creation of Human Ability) a 

Dianetika 55! (Dianetics 55!) v tomto 

pořadí?“ 

Při vydání Golden Age of Knowledge,  

Slavnost narozenin LRH, březen 2005; 

opakováno při vydání „Basiců“, Maiden 

Voyage, 2007. 
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hned ztraceni, což se jim také často stalo.“ 

...to je případ dokonalé, kompletní a 

dokonalé duplikace bez zrnka smyslu; a to je 

absolutně smrtící, takže tak nestudujete. 

Smrtící! Ale možná byste to měli být schopni 

tak udělat, ovšem považoval to bych za 

mentální pozoruhodnost a nemyslím, že 

studium má co dělat s mentální 

pozoruhodností. Studium má co dělat 

s porozuměním.“ 

Páska: Studying: Introduction 

18. června 1964 

 

„Jak společnost upadá... ze vzdělávacího 

procesu se stává polohypnotické přijímání 

těstovité masy informací a jejich vydávení na 

papír při zkouškách.“ 

Věda o přežití, Kapitola 27 

 

zpět 
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 Print/Send this topic 

 C O B   

Kdykoli před rokem 1996, když student 

trénoval od úplně nového scientologa až do 

auditora trvalé Class VIII a C/S, co by se 

hlavně musel naučit nazpaměť v průběhu 

studia, byly tři věci: Auditorský kodex, 

zákony listování a nulování a povely R3R. 

To platí i pro případ studenta trénovaného 

přímo pod LRH v Saint Hillu nebo na palubě 

lodi Apollo. 

 

Od 9. května 1996, tedy od vydání Golden 

Age of Tech, se po auditorech v tréninku 

požaduje, aby se nazpaměť učili desítky a 

desítky technických položek – vše od 20 

knoflíků prepchecku přes 12 položek False 

Data Stripping až po rozšířenou tónovou 

škálu. 

zpět 
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STUDIUM – JAK SE UČIT NAZPAMĚŤ 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 
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U těch několika položek, které se auditoři 

podle LRH museli učit nazpaměť, nebyla 

stanovena pravidla, jak. Jednou z běžných 

technik bylo naučit se pět odstavců po 

jednom a pak je dát všechny dohromady. Jiní 

studenti používali jiné systémy, které jim 

fungovaly. 

 

To bylo v souladu s C/S Série 43: 

„C/S může invalidovat auditora, když na něj 

uvalí příliš diskutabilních technických bodů. 

 

Pokud nebylo nikdy o věci rozhodnuto – není 

to v HCOB ani páskách... pak by C/S neměl 

na věc upozorňovat. 

 

...nikdy nezpochybňujte auditorova data tím, 

že mu budete dávat data, která nejsou na 

HCOB a páskách.“ 

 

HCOB 9. června 1971, Vydání III 

C/S Série 43, C/S Rules 

(Subject Svazek 1, str. 170) 

 

Technické drily Golden Age of Tech nařizují 

velmi specifický způsob memorizace: student 

přeříkává bulletin směrem do zdi od začátku 

do konce, znovu a znovu. 

Kdokoli, kdo to dělá jinak, je označen za 

squirrel a poslán na etiku, i když se 

neprovinil proti žádnému HCOB, P/L nebo 

pásce. 

 

zpět 
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STUDIUM – PARAFRÁZOVÁNÍ 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 
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„Zkoušení z bulletinu nebo pásky tak, že 

zjišťujeme, zda mohou být citovány nebo 

přeříkány, neprokazuje přesně nic. Nezaručí 

to, že student zná informace nebo je může 

použít či aplikovat a ani to nezaručuje, že 

student je tam. 

 

...a tak zkoušet z toho, zda někdo ‚zná‘ text 

a může ho citovat nebo přeříkat je zcela 

scestné a nesmí se provádět.“ 

 

HCO P/L 24. září 1964 

Instruction and Examination, Raising the 

Standard of 

(OEC Svazek 4, str. 327) 

 

V roce 1996 zavedl Golden Age of Tech do 

studoven nový typ drilu – parafrázování 

(přeříkávání).  

 

V těchto drilech student recituje bulletin 

(nebo jeho část) do zdi, dokud si ho 

nepamatuje, ale při přezkoušení nemusí 

citovat doslova, pokud nevynechá klíčové 

body. 

 

To je vymyšlená tréninková procedura, 

zakázaná ze strany LRH. 

 

zpět 

 

  

javascript:%20void%20getTopic(document.forms[0].LRHDoc.value,document.forms[0].COBDoc.value,'wintopic','800','500','yes','no')


22 
 

STUDIUM – MU A ZMATENÉ MYŠLENKY 
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„VŽDY JE PRAVDA, ŽE U ZÁKLADU 

TOHOTO ZMATKU JE NEPOCHOPENÉ 

SLOVO.“ 

HCOB 31. srpna1971R 

Word Clearing Series 16R, Confused Ideas 

(Subject Svazek 2, str. 161) 

 

„U objasňování slov existuje základní zákon: 

U ZÁKLADU VEŠKERÉHO 

POZMĚŇOVÁNÍ VÝZNAMU NEBO AKCÍ 

JE NEPOCHOPENÉ SLOVO. 

...a tak:  

1. Zjistěte, co člověk pozměňuje. 

2. Zjistěte, co tomu bezprostředně 

předcházelo. 

3. Najděte nepochopené slovo. 

4. Zajistěte jeho objasnění.“ 

HCOB 4. září1971, Vydání II 

Word Clearing Series 19, Alterations 

(Subject Volume 2, str. 170) 

 

„ZMATEK NEBO DOHADY, ROZRUŠENÍ 

NEBO HLOUPOST POCHÁZEJÍ 

Z NEPOCHOPENÉHO SLOVA, KTERÉ JE 

DŘÍVE NEŽ TO, NA CO ČLOVĚK 

NADÁVÁ. 

 

Pokud je student v polovině kurzu velmi 

rozrušený a materiál nechápe a je velmi, 

velmi hloupý, pak na samém začátku kurzu 

existuje něco, o čem vůbec nediskutuje. A to 

je vždy ta věc... Jakýkoli zmatek, hloupost 

nebo rozrušení z nějaké úrovně tréninku vždy 

pochází z nepochopeného slova...“ 

HCOB 8. března1989 

Word Clearing Series 45, Word Clearing—

Key Datum 

(Subject Volume 2, str. 244) 

 

„Jediné okamžiky, kdy se může zdát, že 

objasňování slov selhává, mohou být chyby 

jako:  

a. Žádné ready nebo missed ready 

Při výroční slavnosti Maiden Voyage 

v červnu 2007 přišel COB s teorií, že 

standardní objasňování slov u knih od LRH 

nefunguje: 

„A co kdybych vás nechal si opravdu sednout 

a objasnit si všechna slova a vy byste 

správně odstranili všechna nepochopení? A 

co kdybych vám řekl, že i kdybyste to udělali, 

pořád byste byli zmatení a vůbec byste ty 

informace nechápali a technologie, kterou 

jste právě studovali, by vám zůstávala 

nepřístupná jako vědění a aplikace čistých 

dat od LRH? A to je fakticky to, co vám 

říkám.“ 

 

A pokračuje s vysvětlením:  

„Pro začátek vám mohu říci, že informace od 

LRH stále platí – nepochopení. Ale abyste 

dál nečekali, ta nepochopení nebyla vaše... A 

čí tedy? Přepisovačů.“ 

 

Pod „objasňováním slov“ je v indexu 

technických svazků 139 hesel a dalších 24 

pod heslem „zmatek“. Navíc ke studijním 

páskám, XDN pásce 1 a Talk on a Basic 

Qual. 

 

V žádném z nich není jediná zmínka o tom, 

že objasňování slov nebude fungovat kvůli 

chybám v materiálech, ať už skutečným nebo 

smyšleným. 

 

Podobně, žádná reference od LRH nepřičítá 

studentův zmatek nepochopení někoho 

jiného. 

 

Jedná se o interpretaci technologie a 

vymyšlené informace. 
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b. Ignorované „slips and flubs“ při 

objasňování bez e-metru. 

c. Dostávat se do úvah nebo zmatků bez 

nalezení MU, které vždy na dně existuje, a 

pak zajistit jeho plné definování. 

Náprava je snadná. Pokud někdo prošel na 

danou oblast objasňováním slov bez vyřešení 

původního problému, pak nebyla MU 

nalezena a člověk jen potřebuje ohlásit se 

znovu hned k objasňovači slov a říci: ‚Chci, 

abys mi našel moje MU!‘“ 

 

HCOB 10. ledna1977, Vydání I 

Word Clearing Series 55, How to Win With 

Word Clearing 

(Subject Svazek 2, str. 280)  

 

„Důležité informace, které student hledá pro 

svou kurzovní úroveň jsou V daných 

materiálech. 

Jediný způsob, jak selže, je, že nebude 

konfrontovat, duplikovat, absorbovat a 

používat materiál, který má před sebou, 

přesně tak, jak je v něm uvedeno. 

...materiály jsou adekvátní. Pokud jsou 

konfrontovány, duplikovány a absorbovány, 

budou používány.“ 

HCOB 13. května 1971 

Word Clearing Series 57, Student Grasp of 

Materials 

(Subject Svazek 2, str. 284) 

zpět 
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LRH říká zcela jasně, co je potřebné 

k úplnému konceptuálnímu porozumění: 

„Když operujeme ve společnosti prosáklé 

nepochopenými slovy a špatnými definicemi, 

stává se studijní technologie předmětem 

svévolností. A tak, OBJASNĚNÉ SLOVO 

definujeme takto: 

SLOVO, KTERÉ BYLO OBJASNĚNO DO 

BODU PLNÉHO KONCEPTUÁLNÍHO 

POCHOPENÍ. 

...pro dosažení tohoto EP existuje mnoho 

způsobů a kombinací. Používání slova ve 

větách až do konceptuálního pochopení je 

tím nejběžnějším. Nákresy, demonstrace, 

modelína, ve skutečnosti lze aplikovat celou 

soustavu studijní technologie a jejích metod. 

To jsou životně důležité nástroje. Mají se 

používat. Chraňte je a UDRŽUJTE 

FUNKČNOST SCIENTOLOGIE.“ 

HCOB 7. září 1974  

Word Clearing Series 54, Superliteracy and 

the Cleared Word 

(Subject Svazek 2, str. 276) 

  

 

„Kniha plus přednášky se rovná naprosté 

konceptuální porozumění.“ 

Při vydání „Basiců“, výroční slavnost 

Maiden Voyage, červen 2007; od té doby 

opakováno na téměř každém propagačním 

materiálu. 

 

Na stejné slavnosti nám COB řekl: „Dokonce 

nepotřebujete slovník.“ 

 

Jak popsal LRH, plné konceptuální 

pochopení se dosahuje používáním 

standardní studijní technologie, zejména 

objasňováním slov. 

 

Vzorec COB pro konceptuální porozumění 

byl vymyšlený. 

 

zpět 
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I když za celou dobu existovala a existuje 

řada kurzů „tvrdých TR“, žádný z nich nebyl 

předpokladem pro akademický trénink. 

V roce 1991 oznámil COB vydání Nového 

kurzu profesionálních TR (New Professional 

TRs Course). Ten se stal předpokladem pro 

veškerý akademický trénink. 

zpět 
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Upper Indoc byl od svého vyvinutí na konci 

50. let součástí nejrůznějších akademických 

kontrolních listů. Nikdy nebyly vyčleněny do 

samostatného kurzu, který by bylo potřeba 

dělat předtím, než student mohl jít na 

akademický trénink. 

Spolu s Pro TR vydal COB Nový kurz 

profesionální vyšší indoktrinace (New 

Professional Upper Indocs Course) v roce 

1991. Ten je stejně tak předpokladem pro 

veškerý akademický trénink. 

zpět 

 

  

javascript:%20void%20getTopic(document.forms[0].LRHDoc.value,document.forms[0].COBDoc.value,'wintopic','800','500','yes','no')


27 
 

KURZY – PRO METERING KURZ 
      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

Auditoři tradičně dělali e-metrové drily jako 

součást kontrolních listů auditorských kurzů 

jako např. HSDC (Dianetika), akademické 

úrovně (Academy Levels), Briefing kurz atd., 

aby si neustále vylepšovali své e-metrové 

schopnosti v průběhu auditingu. I když byl 

vyvinut samostatný e-metrový kurz jako byl 

Pro Metering Course na Flagu v roce 1980, 

nikdy se nestal předpokladem akademického 

tréninku. 

V roce 1996 oznámil COB vydání Nového 

kurzu profesionálního měření (New 

Professional Metering Course). Podobně jako 

kurzy Pro TR a Upper Indoc se Pro Metering 

stal předpokladem pro veškerý akademický 

trénink. 

zpět 
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V roce 1974 uvedl časopis Auditor Mag 

ASHO v čísle 98 jména všech absolventů 

kurzu Class VIII v AOLA a ASHO od jeho 

zahájení v září 1968 až do publikace 

časopisu v dubnu 1974.  

Celkový počet: 242.  

To představuje průměrně jednoho nového 

auditora Class VIII týdně jen na západním 

pobřeží USA. 

Tato čísla byla výsledkem neustálého 

naléhání LRH na potřebu produkování 

auditorů Class VIII ve velkém množství: 

„Žádný org si nemůže dovolit zůstat bez 

aspoň jednoho auditora Class VIII. Oni jsou 

strážci standardní technologie.“ 

HCOB 23. ledna 1975 

The Purpose of Class VIII 

(Tech Svazek X, str. 679) 

 

„Víte, že absolutně standardní tech (úplná a 

do puntíku standardní) používaná 

v organizacích na celém světě minimálně 

ztrojnásobí statistiky každého orgu během 

devadesáti dnů? Jinak to být nemůže.“ 

Páska 24. září 1968 

Welcome to the Class VIII Course 

 

„Nechat jít standardní tech out, je aktem 

zrady, protože scientologie pak v orgu ztrácí 

veškerý smysl. 

Proto vyučuji kurz Class VIII.“ 

HCOB 28. srpna 1968, Vydání I 

Out Tech 

(Tech Svazek VIII, str. 186) 

 

„Vyřadit kurz Class VIII ze studijní linie a 

překazit jeho cíl... přináší automatické 

přiřazení kondice zrady.“ 

HCOB 20. října 1968 

The Purpose of Class VIII 

(Tech Svazek VIII, str. 256) 

Okamžitě po vydání Golden Age of Tech od 

COB v květnu 1996 se zavřely dveře všech 

studoven kurzu Class VIII, jejich stávající 

studenti museli absolvovat nový Golden Age 

Briefing kurz (nebo Class VI Certainty) a 

jeho internship. 

Žádná studovna Class VIII předtím nikdy 

nebyla uzavřena – ani na pár dní, natož na 4 

roky. 

Když se konečně v roce 2000 znovu otevřela 

studovna Class VIII v AOLA, trvalo dalších 

4,5 roku, než se vyprodukoval auditor Class 

VIII – první Class VIII na západě USA od 

vydání Golden Age of Tech osm let předtím. 

Počet studentů se od té doby zvýšil, ale jen 

po drobných kapkách. Na konci první dekády 

Golden Age of Tech (1996-2005) například 

AOLA vytvořila jen pět auditorů Class VIII 

– v průměru jednoho za dva roky. 

V porovnání s jedním takovým auditorem 

každý týden v AOLA na konci 60. a začátku 

70. let to představuje pád statistik o 99 % - 

největší pokles jakékoli tréninkové statistiky 

v historii scientologie. 

 

(Časopis Auditor uvádějící tyto rané 

statistiky pro Class VIII lze najít v části „Co 

se stalo s tréninkem?“) 

 

zpět 
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„Jediné dovolené praktické drily u všech 

scientologických kurzů včetně kurzů osobní 

efektivity (PE) jsou:  

1) Upravený komunikační kurz pro PE  

2) Originální komunikační kurz TR 0-4 

3) Originální Upper Indoc TR 

4) E-metrové drily obsažené v publikaci 

Kniha e-metrových drilů 

5) Diseminační drily, když je napíši a vydám. 

„ŽÁDNÉ jiné praktické drily jakéhokoli 

druhu nebudou povoleny. 

 

Jiné praktické drily se ruší. Důvod: zbytečně 

zabírají čas, potlačují skutečné procesy a 

škodí datům a případům. Tyto drily jsem 

nevyvinul ani neautorizoval a nyní jsem se 

přesvědčil, že se v nich učí alter-is 

jednoduchých procesů. Nejsou zapotřebí. 

Vyrábějí špatné auditory. Tuto věc jsem nyní 

důkladně prověřil a odhalil řadu 

tréninkových selhání spojených s těmito 

divokými drily. Dále jsem ve vztahu k nim 

odhalil řadu selhaných případů. 

 

Někde na linii začal někdo bláznivě vymýšlet 

,drily‘ a ,TR‘. 

Pokud tomu dovolíme pokračovat, už 

nebudeme vyrábět dobré auditory. 

Standardní drily, shora uvedené, se během 

let prokázaly jako dostačující.“ 

HCO P/L 16. dubna 1965, Vydání II 

Drills, Allowed 

(OEC Svazek 4, str. 616) 

 

„Pokud jste na pochybách, dělejte obvyklé, 

rutinu, standard.“ 

HCO P/L 31. července 1971 

The Usual 

(OEC Svazek 0, str. 257) 

 

Vydání Golden Age of Tech v roce 1996 

zavedlo největší počet studentských drilů 

v historii scientologie. Patří mezi ně drily 

typu „Co uděláš, když“, velký objem učení 

nazpaměť a parafrázování. 

Žádný z těchto drilů nebyl autorizován LRH, 

ve skutečnosti je specificky zakázal, jak 

uvedeno výše. 

Mezitím standardní studijní nástroje jako 

metoda 4 objasňování slov, spot check a star 

rate checkout všechny z akademie zmizely. 

 

zpět  
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„Žádný systém to za nás neudělá, jen vy a já 

s vyhrnutými rukávy můžeme vymýtit špatné 

vyučování studentů a můžeme to udělat jen u 

jednotlivého studenta nikdy u celé třídy.“ 

HCO P/L 7. února 1965 

Keeping Scientology Working 

(OEC Svazek 0, str. 7) 

 

„Dosáhli jsme dnes bodu, kdy je trénink 

záležitostí ‚přidejte vodu a zamíchejte‘.“ 

Oslava narozenin LRH, 13. března 2005 (a 

vydáno v Scientology News č. 31) 

 

zpět 
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„Zrychlení kurzů HDC, Class IV, VI, VII, VIII a 

,HGC Auditor‘ ve všech orzích, AO (a SH) by 

přitáhlo víc studentů. Můj čas pro ně je 3 týdny. 

Díky nárůstu ilegálních kontrolních listů to kdysi 

bylo až 5 či dokonce 11 až 13 týdnů. 

...kurz Class VIII trvá tři týdny. Hotovo. 

...studenty přitahuje do kurzů rychlý trénink. 

Pomalý kazí celé pole a brání zápisům na kurzy.“ 
HCOB 23. prosince 1970 

Fast Courses 

(Tech Svazek IX, str. 213) 
 

„Za nárůst času v tréninku může převážně 

svévolné přidávání materiálů do kontrolních 

listů. Tato praktika způsobila, že třítýdenní kurz 

Class VIII z roku 1968 trval v roce 1970 až 8 

měsíců.“  
HCO P/L 21. července 1981R Vydání I 

What Is a Checksheet 

(OEC Svazek 4, str. 441) 
 

„Nereálné a dlouhé kontrolní listy jsou 

nejpoužívanější metodou k zastavování 

studentů.“ 
LRH ED 592 INT 3. října 1967 

Special Program, Fast Academies 

(OEC Svazek 4, str. 372) 
 

„Dříve v tomto roce jsem vyhodnotil scénu 

s nedostatkem auditorů. 

ZÁKLADNÍM PROČ pro to vše je: 

MÁTE KONTROLNÍ LISTY, KTERÉ JSOU 

PŘÍLIŠ DLOUHÉ. 

...už nějakou dobu máme informaci, že student, 

který bude příliš dlouho na studiu, ztratí jiskru a 

nadšení, s nimiž začínal.“ 
LRH ED 299 INT 

28. září 1978 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419) 
 

„Kurzy by měly být rychlé, auditing dlouhý. To je 

přesný opak toho, co se děje. Pomalé kurzy a 

rychlý auditing ničí dianetiku a scientologii.“ 
LRH ED 107 INT 3. června 1970 

Orders to Divisions for Immediate Compliance 

(OEC Svazek 5, str. 267) 

Při Dnu auditorů v roce 1991 oznámil COB 

dokončení dlouhodobého projektu 

důkladných revizí kontrolních listů všech 

auditorských kurzů. 

 

Jak uvádí jeho RTC Executive Directive č. 

450 ze stejného roku, patří mezi ně nový Pro 

TR kurz, nový Upper Indoc kurz, nové 

Academy Levels, nový NED kurz, nový 

Grad V kurz a nový Briefing kurz. 

O pět let později v roce 1996 znovu 

zrevidoval každý z těchto kontrolních listů 

pro zavedení nových drilů pro Golden Age of 

Tech. 

 

Tyto kontrolní listy byly porovnány se všemi 

dříve dostupnými verzemi včetně těch, které 

LRH shledal „příliš dlouhými“. V každém 

případě vyšly moderní kontrolní listy jako 

nejdelší – často třikrát až pětkrát delší než 

jejich předchůdci. 

 

Navíc po 17 letech byly do rozvrhu přidány 

další čtyři podmínky předtím, než studen 

může vůbec začít se studiem Academy 

Levels: Pro TR, Upper Indoc, Pro Metering a 

nejnověji „Basicy“. 

 

Jen „Basicy“ s 18 knihami a 280 páskami 

představují druhý nejdelší scientologický 

kurz. 

 

zpět  
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LRH zcela jasně říká, co očekává a neočekává od 

absolventů kurzů na různých úrovních tréninku: 

 

„Když se pokoušíte standardizovat ve stylu Class VIII 

dianetické kurzy nebo SHSBC či akademické úrovně, 

zpomalujete lidi až k úplnému zastavení.“ 

LRH ED 81 INT 20. ledna 1969 

A Vital Target—Trained Auditor Program 

(OEC Svazek 4, str. 386) 

 

„Právě byly vydány nové, kratší kontrolní listy pro 

úrovně 0-IV. Každý byl zredukován na klíčové 

materiály, které student potřebuje, aby mohl na dané 

úrovni auditovat. Na těchto kurzech se nedávají 

starrate ani twin přezkoušení.“ 

„Důraz se klade na základy s tvrdým drilováním 

studenta na schopnosti úrovně, kterou studuje – a pak 

do židle!“ 

LRH ED 299 INT 28. září 1978 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419) 

 

„Můžete studenta nacpat teorií, až mu teče z uší, ale 

nebudete mít auditora, dokud NEAUDITUJE.“ 

LRH ED 299 INT 28. září 1978 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419) 

„SKUTEČNÉ uspořádání tréninku (kdyby to tak 

někdo tak opravdu dělal) je: 

Dianetika: Rychlý kurz na techniku. Zběžně přejet po 

filozofii. 

Akademie: Rychlý kurz na techniku. Naučit se všechny 

funkce. 

SHSBC: Kurz osvojení VŠECH dat, filozofie, 

s vybroušením techniky. 

Class VIII: Přesná, rychlá STANDARDIZACE 

auditingu a supervize případu se 100procentními 

zisky.“  

LRH ED 81 INT 20. ledna 1969 

A Vital Target—Trained Auditor Program 

(OEC Svazek 4, str. 386) 

 

„Akademie mají sklon zpomalovat nebo zastavovat 

studenty s kontrolními listy SHSBC nebo nereálným či 

pozměněným tréninkem a tak se zbavují scientologů. 

Tolik od akademických absolventů neočekáváme.“ 

HCO P/L 18. října 1967 Vydání VII 

Academy Checksheets—Supervisor Conditions 

(OEC Svazek 4, str. 376) 

„Dokonalost.“ 

Při vydání Golden Age of Tech, květen 1996 

 

zpět  
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Přesně jak LRH varoval před aplikováním 

standardů Class VIII na trénink na nižších 

úrovních, vydává stejné varování před 

zaváděním internshipových standardů do 

akademie: 

 

„Kurzy jsou činnosti prováděné v divizi 4, 

oddělení 11, pro účel tréninku studentů 

v teorii a materiálech nezbytných pro 

dosažení určitých dovedností. Produktem 

kurzu je absolvent, který se naučil své 

materiály a úspěšně používá to, co 

nastudoval. 

Internshipy jsou činnosti prováděné v divizi 

5, oddělení 14 s cílem zdokonalení používání 

základních dovedností získaných v kurzu 

divize 4. Produktem internshipu je bezchybný 

profesionál. 

Kurzy a internshipy jsou dvě oddělené a 

rozdílné aktivity. Když je mezi sebou budete 

plést tak, že nebudete plně chápat jejich 

činnosti a produkty, skončíte s příliš 

dlouhými kurzy a příliš dlouhými 

internshipy.“ 

HCOB 26. února1978 

Internships Versus Courses 

(Tech Svazek XI, strana 92) 

 

Při vydání Golden Age of Tech v roce 1996 

COB zcela jasně řekl, že s tímto novým 

systémem trénování auditorů bude 

dosahováno dokonalosti v Akademii, před 

jakýmkoli internshipem: 

 

„Půjdete krok po kroku po gradientu teorie a 

drilů v Akademii, takže při dokončení kurzu 

dojdete na jeho konec jako perfektní 

auditor.“ 

(Také citováno v čas. Celebrity č. 376 a 

různých propagačních materiálech) 

 

zpět 
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Pod LRH, jakmile je kurz dokončen, nastává 

pro studenta čas, aby skutečně věnoval čas a 

úsilí nezbytné na zdokonalení svých 

auditovacích schopností: 

„Když od účastníka internshipu z auditovny 

vycházejí pc, pc, pc, 5, 6, 8, 10 hodin denně 

po týdny a týdny a je to naprostý úspěch 

dianetického auditora, může pokračovat dál 

ve studiu. 

...a teď to znovu začíná. Chyby-cramming, 

studium do noci, auditování a auditování, 

cramming, auditování a auditování, 

objasnění nového slova, práce na novém 

drilu, auditování, auditování, auditování, 

auditování 5, 6, 8, 10 hodin denně. A teď je 

IV nebo VI auditor.“ 

HCOB 19. července 1971 

C/S Series 52, Interns 

(Subject Svazek 1, str. 194) 

 

Protože akademie nyní bude produkovat 

dokonalé auditory, systém internshipů od 

LRH lze zkrátit: 

„Od teď bude dokončení internshipu trvat 

jen 2 týdny. To zaručuji.“ 

Při vydání Golden Age of Tech, květen 1996 

Ve skutečnosti došlo k pravému opaku. 

Rozhovory s desítkami účastníky internshipu 

z celého světa ukazují, že internshipy trvají 

déle než kdy předtím, kde průměr je asi rok a 

v některých případech až tři. 

 

Neobvykle vysoký počet auditorů v tréninku 

je také vyřazen z internshipů jako 

„nekvalifikovatelní“ – a to poté, co byli 

vytrénováni k dokonalosti v akademii. 

 

zpět 
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„Vlastnictví certifikátu s sebou nese 

zodpovědnost za znalost dovedností, na které 

se vztahuje. Neustálé přetrénovávání v rámci 

úrovně, pro kterou byl auditor již 

certifikován, je zakázáno.“ 

HCO P/L 21. února 1964, Vydání I 

Staff Regulations—Auditing vs. Job 

(OEC Svazek 0, str. 168) 

 

„MŮŽETE AUDITOVAT KAŽDÝ PROCES, 

PRO KTERÝ JSTE BYLI CERTIFIKOVÁNI. 

To znamená kdykoli certifikováni.“ 

LRH ED 43 INT 

29. listopadu 1969 

(OEC Svazek 6, str. 722) 

 

Při vydání Golden Age of Tech v roce 1996 

bylo všem dříve vytrénovaným auditorům 

nařízeno povinné přeškolení/přetrénování na: 

1. Studentský klobouk 

2. Pro TR 

3. Upper Indocs 

4. Pro Metering 

5. Class IV 

6. Class V 

7. Grad V 

("Class VI Certainty" může u auditorů tř. VI 

a VIII nahradit body 5 až 7.) 

8. Nové internshipy až do úrovně 

daného auditora 

(Poslední bod napsal COB v bulletinu č. 35 

Inspector General Network v roce 1998 a 

zopakoval v bulletinu Senior C/S Int č. 197 

v roce 2002, ale zatím neprosazoval mimo 

Sea Org.) 

 

Koncept plošného přeškolení neboli „jedna 

velikost pro všechny“ porušuje 

nejzákladnější principy crammingu a data 

sérií. I u těch, kteří skutečně chybovali, je u 

konkrétního studenta nedostatek drilování jen 

jedním z mnoha možných důvodů. Další 

možná proč jsou popsány v A Talk on a 

Basic Qual a studijních páskách (Study 

tapes). 

zpět 
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„Studenti diseminují. Pc nikoli. 

...boom závisí na tréninku, nikoli procesingu. 

Vysoká cena za auditing se udržuje, aby se pc odradili 

a místo toho se nahnali do akademie. 

...když naše akademie měly méně práce a orgy se 

koncentrovaly na HGC, hrubý příjem šel dolů.“ 

HCO P/L 3. prosince1964R 

Booming an Org Through Training 

(OEC Svazek 2, str. 68) 
 

„Když org přijímá více pc než studentů, zkrachuje 

nebo bude živořit. 

...přijímejte více studentů než pc...“ 

LRH ED 81 INT 20. ledna 1969 

A Vital Target—Trained Auditor Program 

(OEC Svazek 5, str. 493) 
 

„Tyto vnější orgy... NEDĚLAJÍ scientology. Dělají pc. 

Zdegenerovaly na hromadu klinik.“ 

LRH ED 473 WW 1. září 1967 

WW Emergency Condition 

(OEC Svazek 7, str. 127) 
 

„Nespoléhejte se na příjem z HGC. Spoléhejte se 

mnohem víc na příjem z akademie a vydělejte jej a 

zajistěte si jeho pokračování dobrým tréninkem.“ 

HCO P/L 3. prosince 1964R 

Booming an Org Through Training 

(OEC Svazek 2, str. 68) 

  

„PC ZŘÍDKA DISEMINUJE. JEN AUDITOR 

DISEMINUJE. 

...a tak org, který vytváří víc pc než auditorů, bude mít 

tendenci ke kolapsu.“ 

HCO P/L 24. srpna 1968 

Dissemination 

(OEC Svazek 4, str. 120) 
 

„Samozřejmě byste měli převážně trénovat.“ 

LRH ED 145 INT 4. července 1971 

Why Something New 

(OEC Svazek 2, str. 553) 
 

„Můžete se plácat kolem akademie a zabývat se teorií, 

číst knihy atd. Ale jen v akademii se NAUČÍTE určité 

věci a žádné knihy na celém světě vás je nenaučí. 

...veškerý trénink by měl být o jednotlivých studentech, 

kteří budou auditovat lidi...“ 

HCOB 7. června 1961 

Academy Schedule, Clarification of 

(OEC Svazek 4, str. 568) 

Při prohlížení seznamů „Absolutoria a 

dokončená studia“ (Graduates and 

Completions) z různých magazínů orgů za 

období 1996-2009 bylo zjištěno, že doslova 

každý org třídy V a Sea Org org (možná 

s výjimkou CC Int a ASHO) prodává více 

procesingu než tréninku. 

 

Prostudovaly se magazíny z 27 různých orgů 

v USA a Kanadě.  

Výsledek: Orgy Class V měly pár 

dokončených kurzů Pro TR, Upper Indoc 

nebo Pro Metering v každém daném roce, 

často vůbec žádnou Academy Level ani 

studenta NED. Internshipy byly dokonce 

ještě vzácnější komoditou, u většiny orgů 

Class V v průměru nula. 

Z relativního mála studentů, kteří dělali svůj 

auditorský trénink, byla polovina již dříve 

trénovaní Class IV nebo výš, kteří se 

přeškolovali v rámci Golden Age of Tech. 

Tyto statistiky byly viditelně do určité míry 

modifikovány vydáním „Basiců“ v polovině 

roku 2007 a nařízením, že všichni 

scientologové je musí okamžitě studovat. I to 

je však zavádějící, protože drtivá většina 

referencí LRH o tréninku zdůrazňuje 

auditorský trénink. Kurz „Basiců“ je čistá 

teorie bez výuky auditingu nebo jiných 

specifických dovedností. 
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„Plovoucí jehla je rytmické houpání na 

displeji, pomalým pohybem jehly až jakoby 

krokem. 

To je F/N. Žádná jiná definice není 

správná.“ 

HCOB 21. července 1978 

What Is a Floating Needle 

(Tech Svazek XI, str. 204) 

 

„Člověk nesedí a nestuduje, aby si byl jistý 

‚F/N‘. Zhoupne se nebo se náhle objeví, 

nechá pc říci poznání a pak indikuje pc F/N, 

zabrání overrunu.“ 

HCOB 21. října 1968R 

Floating Needles 

(Tech Svazek VIII, str. 258) 

 

Co se týká otázky, jak chápat definici F/N 

(nebo jakékoli další technologie): 

„Veškeré objasňování slov se děje v rámci 

disciplíny kodexu auditora.“ 

HCOB 13. září 1971 

Word Clearing Series 23, Troubleshooting 

(Subject Svazek 2, str. 180) 

 

Na konferenci Senior C/S v roce 1995 COB 

naznačil, že se pracuje na nové interpretaci 

F/N, když přítomným sdělil: „Vy chlapci 

pořád všude falšujete F/N. A co víc, my, 

nejenže to o vás víme, ale my máme 

nápravu.“ 

 

Tato náprava byla vydána o pár měsíců 

později v rámci Golden Age of Tech. Pomocí 

účelových otázek a pečlivě vybraných 

definic klíčových slov byli studenti, poprvé 

od vynálezu e-metru, vedeni k pochopení, že 

skutečná F/N se musí zhoupnout minimálně 

třikrát. 

 

Taková definice se nevyskytuje nikde v LRH 

materiálech. Pokud by to tak bylo, tisíce 

auditorů, kteří studovali a objasňovali si 

slova LRH definice od roku 1978, by na to 

přišli sami od sebe. 

 

Což se nestalo. 
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LRH do detailu popsal účel rudimentů a 

nebezpečí jejich přehánění: 

 

„Neauditujte případ podle rudimentů. 

Důvod, proč používáte a čistíte rudimenty, je 

dostat pc do sezení... 

Účelem rudimentů je připravit případ pro 

auditing, ne auditovat případ.“ 

HCOB 19. května 1961 

Assessment Data 

(Tech Svazek VI, str. 124) 

 

„Aby se vůbec uskutečnil auditing, musí být 

pc v sezení, což znamená: 

1. Ochoten mluvit s auditorem. 

2. Zajímat se o svůj případ. 

To je vše, co chcete dosáhnout pomocí 

rudimentů.“ 

HCOB 11. srpna 1978, Vydání I 

Rudiments, Definition and Patter 

(Tech Svazek XI, str. 220) 

 

„Rudimenty existují, aby se auditovaly 

v takovém rozsahu, aby se pc dostal do 

sezení, ne aby se případ auditoval podle 

rudimentů.“ 

HCOB 10. července 1961 

Metering Rudiments 

(Tech Svazek VI, str. 261) 

 

„Pokud si pc dá sám rudimenty in, 

neskákejte honem k e-metru, abyste mu je 

dali in. To mu na všech věcech, se kterými 

přijde, vytváří nenalezený náboj (missed 

charge). Echo metering je špatný auditing. 

HCOB 27. května 1963 

Cause of ARC Xs 

(Tech Svazek VII, str. 172) 

 

„Rudimenty se proto vždy zvládají mírně. 

Například neauditujete rudiment, když pc 

přijde do sezení s F/N. TA půjde nahoru 

v protestu nebo dolů v převálcování. 

Následně po zavedení nových F/N podle 

COB v roce 1995 se začali běžně hladce 

auditující pc zamotávat do dlouhých a často 

nepříjemných sezení, kde se řešily jen 

rudimenty. Hodně se jich divilo, jak je 

možné, že se na začátku sezení cítili tak 

dobře, ale přesto neměli F/N. 

 

To v následujících letech jen eskalovalo. 

Například jen v prvních měsících roku 2008 

minimálně tři pc na Flagu podali zprávu o 

celých intenzivech vyplýtvaných na 

rudimenty. 
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Když dostanete všechny rudimenty do F/N, 

počkáte hodinu a znovu dáte všechny 

rudimenty do F/N, TA buď vystřelí nahoru, 

nebo spadne pod 2,0 podle toho, jak se na to 

pc bude dívat.“ 

HCOB 2. listopadu 1968R 

Case Supervisor—Class VIII, The Basic 

Processes 

(Tech Svazek VIII, str. 264) 

 

„Auditor je tak reálný a má takovou 

prezenci, nakolik zůstávají rudimenty in, 

a má tak málo prezence, nakolik jdou 

rudimenty out.“ 

Páska: Effective Auditing 

9. listopadu 1961 

citát pod definicí „auditorova prezence“, 

Technický slovník 

 

„Samé rudimenty rovná se žádný auditing.“ 

Páska: Basics of Auditing 

29. srpna 1961 

 

zpět 
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LRH detailně popsal škody způsobené 

případu overrunem: 

 

„Při auditování znamená overrun, že 

preclear vyšel z banky a pak do ní šel hned 

zas zpátky... Když auditor pokračuje, hází pc 

znovu zpátky do banky a ničí stav release.“ 

HCOB 19. prosince1980R 

Rehab Tech 

(Tech Svazek XII, str. 202) 

 

„,Overrun‘ znamená dělat příliš dlouho 

něco, s čím jsou spojeny engramy... 

Pokud tento overrun zůstane nezvládnutý, 

bude pc nakonec převálcovaný...“ 

HCOB 16. června 1970 

C/S Series 6, What the C/S is Doing 

(Tech Svazek IX, str. 104) 

 

„OVERRUN je plný MASY a ARK poruch!“ 

HCOB 3. června 1971 

C/S Series 37R, High and Low TA 

Breakthrough 

(Tech Svazek IX, str. 354)  

 

„Auditování pc za stav Release na procesech 

dané fáze může způsobit nárůst tone arm a 

bránit dalšímu zisku případu dokonce i u 

vyšších úrovní Release.“ 

HCOB 6. srpna 1965 

Qualifications Technical Actions 

(Tech Svazek VII, str. 639) 

 

A proč by někdo vůbec v první řadě dělal pc 

overrun: 

 

„První velkou chybou vztahující se k Release 

je ta, která se dělá patnáct let – auditování za 

volnou, plovoucí jehlu u jakéhokoli procesu. 

TO je chyba, která bránila veškeré 

scientologii. A pokud se bude dál dělat, když 

se dobře ví, že se to nesmí, musíme to 

považovat za supresivní – ne jen ignorantské, 

Od doby, kdy se do veškerého auditorského 

tréninku v roce 1996 zavedla interpretace 

F/N od COB, se počet pc, kteří si stěžovali 

na missed F/N a overruny dramaticky zvýšil. 

Stejně tak běžné jsou však stížnosti na 

overrun u celých auditovacích akcí. 

 

Pár příkladů:  

1) Rozšířené stupně (Expanded Grades) 

V roce 1991 COB oznámil vydání nových a 

delších seznamů procesů stupňů (Grade 

Process Sheets): 

„Spolu s vydáním akademických stupňů 

(Academy Levels) byly vydány kontrolní listy 

pro rozšířené nižší stupně (Expanded Lower 

Grades)... Bylo zjištěno, že řada procesů 

vyvinutých LRH vypadla nebo se ,ztratila‘, 

což odpírá scientologům plný prospěch 

dosažitelný na každém ze stupňů. Každý 

z těchto procesů byl nalezen a vydán, což 

garantuje všechny dostupné zisky...“ 

RTC ED #450 6. září 1991 The Scope of 

Scientology—Den auditorů, 1991 

 

Od roku 2005 však COB tvrdí opak, když 

uvádí, že seznamy procesů stupňů ve 

skutečnosti dali dohromady „jiní“. 

V bezpočtu brífinků pro personál a veřejnost 

za poslední 4 roky dal jasně najevo, že 

rozsáhlá délka těchto kontrolních listů 

způsobuje rozsáhlé overruny. 

 

2) OT přípravy 

V roce 1982 byl vydán HCOB OT 

Preps/Solo Set-Ups. Uváděl akce, které se 

mají udělat u některých pc, kteří, i když 

dokončili NED (nebo jsou cleaři), stále mají 

neopravené chyby z předešlého auditingu. 

V církevní revizi tohoto vydání po smrti 

LRH byly OT přípravy učiněny povinné pro 

všechny pc po NED. 

Navíc poslední revize nařizuje, aby každý 

program OT příprav obsahoval C/S 53 a 
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protože kdo dnes neví, že ničíte Release, když 

auditujete za plovoucí jehlu?“ 

HCOB 2. srpna 1965 

Release Goofs 

(Tech Svazek VII, str. 631)  

 

GF40X a každý byl dotažen do F/N listu.  

Pro ty pc, kteří se stále cítí dobře po dosažení 

milníku na mostě – „šťastná lidská bytost, 

které se daří dobře“ – a dokonce u některých, 

stavu clear, se zdají být rozsáhlé seznamy 

určené pro zvládnutí rezistivity, dřívějších 

praktik a dalších problémů případu 

neadekvátní a nedávají vůbec smysl. 

Tyto 2 seznamy jsou také dnes povinné pro 

veřejnost Flagu, která jde na Nové OT7, bez 

ohledu na to, jak pre-OT dobře auditoval 

nebo jaké měl zisky. 

Stížnosti na overrun u OT příprav se dále 

vrší. 

 

3) Clear  

COB v roce 2002 zrenovoval všechna vydání 

týkající se stavu clear. Od té doby bylo u 

převážné většiny dřívějších Nových OT5, 7 a 

8 rozhodnuto, že nejsou cleaři. Včetně 

minimálně 5 lidí, kteří atestovali stav clear 

pod LRH. 

Pro mnoho těchto pre-OT funguje další 

auditování dianetiky jako trvalý overrun. 

V důsledku předefinování F/N a svévolností 

přidaných k různým akcím tabulky stupňů se 

dnes overrun stal nejběžnějším předmětem 

stížností pc a pre-OT. 

zpět 

 

  



42 
 

PROCESING – HCO ZPOVĚDI 

      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

LRH zcela jasně popsal, kdy se dělají HCO 

zpovědi: 

 

„...obvyklé okolnosti, kdy se dělá HCO zpověď, 

jsou, že dotčený je již předmětem Comm Ev nebo 

jiné etické vyšetřovací akce nebo se 

propracovává z nižších kondic...“ 

HCO P/L 7. ledna 1985 

HCO Confessionals 

(OEC Svazek 1, str. 648) 

 

„Prohlášení ‚Teď tě neaudituji‘ se dělá jen, když 

se zpověď provádí z důvodů spravedlnosti... (Z 

‚důvodů spravedlnosti‘ znamená, že se osoba 

odmítá očistit před Comm Ev, B of I atd., nebo 

jako součást specifického HCO šetření, kdy 

osoba tají informace nebo důkazy před 

vyšetřujícím HCO personálem.)“ 

HCOB 30. listopadu 1978R 

Confessional Procedure 

(Tech Svazek XI, str. 359) 

 

LRH také varoval před nebezpečím snahy něco 

zvládnout předtím, než existuje něco ke 

zvládnutí: 

 

„Základní chybou organizace je INSPEKCE 

PŘED FAKTEM. To znamená inspekce předtím, 

než se něco špatného stalo. 

 

Taková porušení jsou tak škodlivá, že ničí každou 

velkou civilizaci – Řím, Británii, celou řadu. 

Protože každé flow je zpomaleno nebo zastaveno. 

 

...pasy, cla, bezpečnostní regulace, obecné 

zasahování ze strany vlády, aniž by se něco 

špatného stalo, tvoří SUPRESIVNÍ 

SPOLEČNOST a proto, také brzy, mrtvou 

společnost. 

 

Trest poté, co došlo k faktu, disciplinuje zločince 

a nestahuje většinu na úroveň zločinců.“ 

HCO P/L 6. února 1968 

Organization — The Flaw 

(OEC Svazek 0, str. 66) 

V roce 1982 se vůbec poprvé přidala na Most 

HCO zpověď pro všechny pre-OT, kteří jdou 

na OT úrovně. Udělalo se to v souladu 

s posledním vydáním HCO P/L Eligibility 

for OT Levels (9. března 1982RB: OEC 

Svazek 4, str. 816). Otázky, zda ji vůbec 

LRH napsal, dejme stranou (byla od té doby 

již čtyřikrát zrevidována), první kontrola 

způsobilosti (Eligibility check) zabrala     

pre-OT jen pár hodin. 

 

V následujících letech rozšířil COB a jeho 

manažerský tým využívání HCO zpovědí na 

více a více míst na Mostě. Dnešní pre-OT 

dostane zpověď nejen před Novým OT1, ale 

další před Novým OT5, další před Novým 

OT7 a další každých následujících šest 

měsíců. 

 

To je poprvé v historii scientologie, kdy se 

HCO zpovědi dělají u lidí s vysokými 

statistikami. Ve skutečnosti jsou ti, kdo 

dostávají nejvíc HCO sec checků – Noví 

OT7 pre-OT, ti, o kterých sám COB mluví 

jako o „lidech s nejvyššími statistikami na 

planetě“. 

 

V důsledku toho se vysoce produktivní OT7, 

kteří nevykazují žádné známky neetiky mění 

každých 6 měsíců na etickou částici. To je 

ještě víc pravda po dokončení OT7, kde je 

bezprostřední akcí po atestování ještě delší a 

rozsáhlejší HCO sec check před OT8. 

 

zpět  
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„Bez jakýchkoli výhrad vám mohu říci, že 

Dianetika: Moderní věda o duševním 

zdraví... je nejvysunutějším předvojem, který 

máme. 

...pokud horečně nešíříte knihu Dianetika: 

Moderní věda o duševním zdraví a pokud 

netrváte na tom, aby ji každý nový člověk, 

který se zajímá, přečetl jako něco nového, 

překvapujícího a ve světě neobvyklého, 

mrháte většinou svého diseminačního úsilí. 

...když se lidé ptají na scientologii... vaší 

nejlepší odpovědí na jejich otázky je moje 

nejranější odpověď, která zněla: ‚Přečtěte si 

Dianetiku: Moderní vědu o duševním zdraví 

a ta vaše otázky zodpoví.‘“ 

HCO P/L 28. dubna 1960 

Books are Dissemination 

(OEC Svazek 2, str. 331)  

 

„Toto je náš zatím nejlepší diseminační 

materiál! 

...pokud má někdo jakékoli otázky, kdo jsme 

nebo co děláme, tohle je zodpoví!“ 

OT Summit, 2004, ohledně nově vydaného 

DVD „Toto je scientologie – přehled 

nejrychleji rostoucího světového 

náboženství.“  

 

Podle vzoru COB uvedl knižní katalog Flagu 

toto DVD na první místo své stránky 

materiálů pro diseminaci s poznámkou: 

„Toto DVD od předsedy představenstva RTC 

je dokonalým prvním krokem, jak komukoli 

diseminovat.“ 

 

DMSMH se nacházela na stránce až níže. 

 

zpět 
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Za celé roky byly vstupem do scientologie 

pro většinu lidí jednoduché a snadno 

proveditelné kurzy. Nejčastěji používaným 

byl v 60. a 70. letech Komunikační kurz, 

často následovaný HQS. Později to byly 

jednoduché kurzy osobní efektivity (P.E. 1 a 

2).  

Důraz v každém z těchto kurzů byl kladen na 

jednoduché nástroje, které může student 

použít v životě, jako např. TR, tónová škála, 

asisty a koauditování seznamů sebeanalýzy. 

To bylo v souladu s řadou souvisejících 

referencí LRH: 

„Bez obalu řečeno, nemůžete hlavu částečně 

trénovaných a špatně chápajících lidí nebo 

lidí, kteří nemají vůbec žádný pojem o 

auditingu, zaplavit informacemi. A když to 

zkusíte, selžete a scientologie selže a lidé 

v dané oblasti nebudou mít ani nejmenší 

pojem o tom, co se pokoušíte dělat. Odejdou 

z vašich meetingů a odejdou z vašich 

skupinových sezení zcela zmatení a budou 

přísahat, že se scientologií už nechtějí mít nic 

společného. A neřeknou o ní svým přátelům a 

lidé, kterým by se mělo pomoci, se 

nedostanou k nám, aby se jim pomohlo. A tak 

se velkému počtu lidí tímto nepochopením, 

jak používat scientologické materiály, odpírá 

prospěch ze scientologie jednoduše proto, že 

se s materiály nezachází inteligentně. 

...zdá se, že se zde formují určitá pravidla 

ohledně používání takových materiálů a 

budou znít víceméně takto... Když dáváte 

lidem k použití scientologii, dávejte jim jen ty 

nejjednodušší materiály, zajistěte, aby se 

s těmito nástroji plně seznámili a naučili se 

je používat, a teprve pak jim dávejte data.“ 

PAB 36, 1. října 1954 

The Use of Scientology Materials 

(Tech Svazek II, str. 383) 

 

Noví lidé jsou dnes rutinně zapisováni na 

„Basicy“ jako na svůj první scientologický 

kurz.  

Tento kurz obsahuje 18 knih a 280 

přednášek. 

 

zpět  
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„Naším skutečným zájmem není pokoušet se 

udržovat polní verze standardní... Militantní 

přístup jako v orgu, aby se pole udrželo 

v pořádku, je hloupý. Nechejte je, ať dělají 

chyby, protože jinak byste se pokoušeli 

kontrolovat něco, co kontrolovat nejde.“ 

HCO P/L 10. prosince 1969 

Superior Service Image 

(OEC Svazek 4, str. 124) 

 

Na OT Summitu na konci roku 2005 COB 

oznámil své plány na „100% perfektní 

auditing na všech úrovních scientologie“. 

 

Ve Flagu a AOLA byla zřízena nová pozice 

„Bridge Tracking I/C“ (pracovník pro 

sledování postupu po mostě). 

 

Každému polnímu auditorovi byl 

prostřednictvím I-HELP Executive Directive 

č. 3 (28. ledna 2006) nařízeno dodat jména 

všech svých pc a kategorizovat je na škále od 

1 do 4 podle jejich současného postupu po 

Mostě. 

 

Terminály z kvalifikační divize z Flagu a 

ASHO pak navštívili každého auditora ve své 

oblasti. Prověřili foldry, napsali 

craming/přestudování, vyfotografovali si 

auditorův dům či byt a auditovnu. 

Plán je podle Qual Seca z ASHO Day 

pokračovat v těchto inspekcích, dokud 

všichni polní auditoři nedostanou „pass“. 

To je ta nejtvrdší kontrola nad polními 

auditory v celé historii scientologie. 

zpět 
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„ETIKA se skládá jednoduše z akcí, které 

koná jednotlivec sám na sobě. Je to osobní 

věc. Když je někdo etický nebo „má svou 

etiku in“, je to díky jeho vlastnímu 

sebeurčení a činí tak sám.“ 

HCO P/L 12. července 1980R 

The Basics of Ethics 

(OEC Svazek 1, str. 496) 

 

„Etika se nemá plést se spravedlností. 

Spravedlnost se používá, jen když jednotlivec 

selže v použití etiky sám na sobě. Když je 

osobní etika na dynamikách in, spravedlnost 

třetí dynamiky mizí...“ 

HCO P/L 9. července1980 

Ethics, Justice, and the Dynamics 

(OEC Svazek 1, str. 486) 

 

„...když člověk dělá svou práci... etika se 

považuje za in a etické oddělení ho chrání.“ 

HCO P/L 1. září 1965, Vydání VII 

Ethics Protection 

(OEC Svazek 0, str. 502) 

 

„K příkazům dochází pouze tam, kde selhala 

zodpovědnost.“ 

HCO P/L 23. ledna 1968 

Orders and Responsibility 

(OEC Svazek 0, str. 139) 

 

Od nejranějších dnů dianetiky a scientologie 

zdůrazňoval LRH integritu a sebeurčení jako 

ústřední vlastnosti bytosti. Po jeho odchodu 

v polovině 80. let se však více a více akcí 

dříve považovaných a otázku osobní volby 

stalo předmětem příkazů a hrozeb.  

 

Poté, co COB v roce 2005 a znovu v roce 

2006 provedl na Flagu inspekci linie Solo 

NOTs, byla publikována řada FSO ED. 

Každý z nich přidal novou položku na 

rostoucí seznam „povinností“, zejména pro 

auditory na Solo NOTs: 

1) Povinná účast na slavnostech: 

„U scientologů na Flagu se spoléháme na 

účast na všech mezinárodních 

scientologických slavnostech – bez výjimky.“ 

FSO ED 8763 

17. dubna 2007  

2) Povinné FSM: 

„Dostaňte 2 lidi na Solo NOTs. Až budete na 

Flagu na šestiměsíční kontrole, MAA se vás 

na to zeptá a očekáváme splnění.“ 

FSO ED 8782 

24. května 2007  

3) Povinný statut IAS Patron: 

„Proto... se musíte stát PATRONEM 

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE 

SCIENTOLOGŮ. To je minimální očekávaný 

statut.“ 

FSO ED 8432 

18 leden 2006  

To jsou přídavky k předchozím povinnostem 

členství v OT výboru a účasti na programu 

Ideální Org. 

Skutečné etické požadavky na cleary a OT 

jsou popsány ve směrnicích jako Otevřený 

dopis všem clearům a OT kurzy. Žádná 

z těchto ani jiných referencí LRH neříká pre-

OT jak musí přispívat, aby se kvalifikoval 

pro OT úrovně. 

zpět  
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„Na trénink ani procesing nebude přijat v Saint 

Hillu žádný zájemce, který nepřišel ze svého 

vlastního sebeurčení, ale kterému bylo nařízeno 

studovat nebo auditovat nějakou organizací nebo 

kterému bylo uloženo podstoupit trénink či 

procesing nadřízeným, soudcem, příbuzným nebo 

kýmkoli jiným než jím samotným.“ 

HCO P/L 10. února 1964 

Enrollment on Self-Determinism 

(OEC Svazek 4, str. 323) 

 

„...příkazy auditovat nebo trénovat nesmí být 

vydány jako rozsudek nebo použity etickým 

soudem nebo Comm Ev ani z jiného důvodu. 

Auditování a trénink jsou za odměnu.“ 

HCO P/L 29. dubna 1965, Vydání III 

Ethics Review 

(OEC Svazek 1, str. 744) 

 

„Naučím vás něco o technologii ve vztahu 

k etice. 

Když říkáme, že když je admin out, je tech out; a 

když je tech out, je etika out. To je opravdu 

pravda. Ale opírá se to ještě o jednu věc. Tech 

musela být out vůbec na prvním místě. 

...je to ve skutečnosti čtyřbodový cyklus, ne 

tříbodový.“ 

Flag Order 3831 

11. září 1981  

The Sea Org and Standard Tech 

(z kurzu Class VIII, Páska 13) 

 

„Veřejnost se ve velkém vyhýbá orgům, které 

mění technologii.“ 

HCO Executive Letter 1. září 1964 

Technical Lectures By Other Personnel 

(OEC Svazek 7, str. 1191) 

 

„Špatná tech téměř znemožňuje dostat pc nebo 

studenty dovnitř.“ 

HCO P/L 29. května 1961, Vydání I 

KSW Series 3—Quality and Admin in Central 

Orgs 

(OEC Svazek 7, str. 837) 

Pro studenty a pc, kteří narazí na překážky, 

určil LRH celou řadu terminálů jako je Qual 

konzultant, kaplan, etický komisař, auditor 

ARK poruch, Call-in I/C a registrátor. Každý 

je vytrénovaný v různých dovednostech, jak 

pomoci veřejnosti odstranit problémy a dát 

věci znovu do pohybu. 

 

Nutit lidi na linie auditingu však nikdy 

nebylo součástí žádné LRH technologie. 

Začalo to v polovině 90. let a od té doby se 

zvyšuje frekvence výskytu – jsou zprávy o 

lidech, kterým bylo vyhrožováno sec checky, 

Comm Ev, odepřením OT úrovní a dokonce 

ve dvou případech deklarováním za SP, 

pokud okamžitě nepůjdou do HGC. 

 

Stejný postoj se používá při nucení lidí na 

trénink. V případě přeškolení na Golden Age 

of Tech to bylo ve formě zrušení  I-HELP 

licencí dvěma polním auditorům 

v Clearwateru, jednomu v New Yorku a třem 

v Los Angeles, dokud se nezapíší na kurz.  

 

Jelikož většina těchto auditorů byla Class 

VIII, viditelně nikdy předtím 

nedemonstrovali žádný odpor k tréninku. 

Jak nám připomíná LRH, ve standardně 

řízeném orgu není možné, aby se mu 

vyhýbali studenti a pc. Když se k jejich 

získání musí používat tvrdá etika, je to jasný 

indikátor out-tech. 

 

zpět  
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KSW – KSW BODY 1 AŽ 10 

      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

Již v roce 1965, LRH oznámil dokončení 

bodu 1 KSW: 

 

„Bod jedna (mít správnou technologii) byl 

splněn.“ 

HCOP/PL 7. února 1965 

Keeping Scientology Working 

(OEC Svazek 0, str. 7) 

„Bod jedna udržování funkčnosti 

scientologie (Keeping Scientology Working) 

je nyní kompletní.“ 

Při vydání „Basiců“ na výroční slavnosti 

Maiden Voyage, červenec 2007. 

 

zpět 
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KSW – LINIE SKRYTÝCH INFORMACÍ 

      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

„Někteří studenti věřili, že v scientologické 

technologii existuje ,linie skrytých 

informací‘, linie, po které jsem vydal 

technologii, ale nedal o ní vědět studentům. 

...taková linie neexistuje. 

Celá technologie je obsažena v HCO 

bulletinech a HCO směrnicích a páskách, 

které dělám a vydávám. 

Neříkám lidem nic soukromě, ani 

instruktorům. 

‚...pokud to není napsáno, není to pravda...‘ 

Někdo řekne: ‚Ron řekl, že –‘ a u pracovníka 

veterána slyšíte ‚Tak se na to podíváme...‘ 

Tak jsme se to tvrdě naučili – ‚Když to není 

napsané, nebylo to řečeno.‘“ 

HCO P/L 16 duben 1965, Vydání I 

KSW Series 22, The "Hidden Data Line" 

(OEC Svazek 4, str. 347) 

 

„,Linie skrytých informací‘ je předstírání, že 

mimo HCOB, knihy a pásky existují určité 

informace.“ 

HCOB 1. září 1971, Vydání I 

C/S Series 57, A C/S as a Training Officer—

A Program for Flubless Auditing 

(Subject Svazek 1, str. 214) 

„Poslouchejte: Když se LRH zeptali, kdo 

přesně by měl dělat kurz PTS/SP, řekl: 

‚Každý z nich. Žijí ve Spojených státech. Žijí 

v Anglii. Mají vlády. Jsou na planetě Zemi.‘“ 

Při vydání nového kurzu „Jak konfrontovat a 

rozdrtit supresi“, slavnost narozenin LRH, 

březen 2001. 

 

I když nemáme nouzi o LRH bulletiny a 

pásky, které zdůrazňují důležitost znalosti 

PTS technologie, používá se místo nich 

soukromá konverzace, kterou údajně LRH 

měl s někým neznámým v neznámém čase. 

(Další příklady se vyskytují v dalších 

tématech) 

 

zpět 
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KSW – LRH REFERENCE 

      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

LRH nám často připomíná, že se máme dívat do 

referencí sami od sebe. Jen tímto způsobem 

můžeme získat úplné a správné informace a 

v kontextu: 

„Podřízený by si měl dávat pozor, když mu 

ŘÍKAJÍ, že je to ,on-policy‘ nebo ,na LRH 

páskách‘. Tento trik je velmi běžný. Často se 

používá k dosažení souhlasu s příkazem nebo 

plánem... 

1) Odpovědí je požadovat předložení věci 

v písemné formě. POKUD TO NENÍ NAPSÁNO, 

NEPOUŽÍVÁ SE TO... 

2) Požadujte, aby vám ukázali v konkrétním 

vydání nebo knize, jaká je směrnice nebo 

technologie ve skutečnosti.  

3) Přečtěte si to sami a neposlouchejte žádné 

interpretace, které se zdají přehnané. 

4) Ujistěte se, že směrnice nebo technologie, 

kterou vám ukazují, se v dotčené záležitosti 

používá. 

5) Ignorujte všechny, kdo na vás bez písemného 

materiálu nebo pásky chrlí datumy směrnic a 

bulletinů a tvrdí, že existují. Podívejte se na ně 

sami.“ 

HCO P/L 13. ledna 1979 

Orders, Illegal and Cross 

(OEC Svazek 0, str. 145) 
 

„KAŽDÝ, O KOM SE ZJISTÍ, ŽE POUŽÍVÁ 

VERBÁLNÍ TECHNOLOGII, BUDE PŘEMĚTEM 

ETICKÉHO SOUDU. 

OBVINĚNÍ ZNÍ: UVÁDĚNÍ INFORMACÍ, KTERÉ 

JSOU V ROZPORU S HCO BULETINY A 

SMĚRNICEMI, NEBO BRÁNĚNÍ JEJICH 

POUŽÍVÁNÍ A APLIKACI, POŠKOZOVÁNÍ JEJICH 

ZÁMĚRU, MĚNĚNÍ JEJICH OBSAHU JAKÝMKOLI 

ZPŮSOBEM, JEJICH VERBÁLNÍ NEBO JINÝ 

VÝKLAD KOMUKOLI, NEBO PŘESTÍRÁNÍ JEJICH 

CITACE BEZ UKÁZÁNÍ SKUTEČNÉHO VYDÁNÍ. 

KAŽDÁ ZE SHORA UVEDENÝCH KATEGORIÍ 

PŘEDSTAVUJE VERBÁLNÍ TECHNOLOGII A LZE 

JI SHORA UVEDENÝM ZPŮSOBEM 

POSTIHNOUT.“ 

HCO P/L 15. února 1979 

KSW Series 24, Verbal Tech: Penalties 

(OEC Svazek 0, str. 24) 

Při vydání Golden Age of Tech v roce 1996 

COB vysvětlil posluchačům, jak odpověď na 

každou otázku v nových drilech je výtažek 

z konkrétní reference LRH pro zvládnutí 

dané situace v sezení. 

 

Proto, jak řekl: „Dril JE tou referencí.“ 

V krátce nato napsaném bulletinu I.G. 

Network COB přišel s tím, že, když říkáme, 

že dril je tou referencí, student, který 

neodpoví správně na otázku, nehledá 

odpověď v originálním HCOB „pokud 

neselhává opakovaně“. 

 

Koncept, že jedna nebo dvě věty převzaté 

z reference JSOU reference, je zcela nový. 

Pod LRH chyba při přezkoušení, ať už 

starrate, spot checku, meter checku nebo 

drilu, vždy poslala studenta zpět 

k přestudování (a objasnění slov) materiálů – 

nikoli výtahu z materiálů. 

 

zpět  
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KSW – NEOBVYKLÁ ŘEŠENÍ 

      L. Ron Hubbard  David Miscavige (COB) 

 

 Zakladatel  

 a Zdroj scientologie  

 

  

 

Lídr scientologie 

od smrti LRH  
 

 

  L R H 
 Print/Send this topic 

 C O B   

„VŠECHNY NOVÉ VĚCI JSOU 

ODSOUZENÉ K SELHÁNÍ, PROTOŽE SE 

NEJPRVE NEPROVEDLY VĚCI 

OBVYKLÉ.“ 

LRH ED 145 INT 4. července 1971 

Why Something New? 

(OEC Svazek 2, str. 553) 

 

„Pokud se scientologie neaplikuje přesně 

podle HCOB a pásek, technologie ,půjde out‘ 

a během pár měsíců bude oblast prosycená 

neobvyklými řešeními.“ 

HCO P/L 23. dubna 1965, Vydání III 

Problems 

(OEC Svazek 0, str. 240) 

 

„Ani technologie ani směrnice nepřipouští 

interpretaci, pozměňování, ,nové myšlenky‘ 

vygenerované bankou. Inteligentní a 

konstruktivní aplikaci přesných principů ano. 

Přikrášlování a ,já to vím nejlíp‘ nikdy. 

HCO P/L 10. července 1986, Vydání I 

Admin Know-How Series 50, Keeping 

Admin Working 

(OEC Svazek 0, str. 70) 

 

„Klíčová otázka pro důstojníka crammingu 

je: 

NA JAKOU SITUACI JSI NARAZIL, ŽE JSI 

MUSEL NĚCO VYMYSLET, ABY SI S TÍM 

NĚCO MOHL UDĚLAT?“  

HCOB 19. dubna 1991 

Cramming Series 18, A Key Cramming 

Question, (Subject Svazek 2, str. 531) 

 

„Když vše ostatní selže, dělej, co řekl Ron.“ 

LRH ED 49RA INT 9. prosince 1969  

Organization Program No. 1 

(OEC Svazek 0, str. 98) 

Jen za posledních 13 let (1996-2009) 

vynalezl COB následující: 

 

Golden Age of Tech 

Golden Age of Knowledge 

nový druh ideálních orgů  

ideální mise 

ideální scientologické komunity 

seznam cti Clear to Eternity 

Diamond Meritorious  

Solo NOTs „občerstvovače“ (sec checky) 

hromadné memorizační drily 

parafrázovací drily  

párty pro finanční sbírky 

konvence pro vybírání peněz 

Patron Laureates 

nezvané domácí návštěvy 

knihy od LRH oficiálně prohlášeny za 

squirrel  

 

Žádný z těchto pojmů nebo konceptů není 

zmíněn (s výjimkou negativ) v žádném 

z materiálů LRH. 

 

zpět 
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SHRNUTÍ 

1. Už nepotřebujeme slovníky. 

2. Primární rundown už není k dispozici.  

3. Orgy si musí koupit nové budovy, ať už si je mohou či nemohou dovolit. 

4. Management již neřídí podle statistik. 

5. Statistiky, které se zveřejňují, jsou vymyšlené.  

6. COB nám zavedl potenciální nebo budoucí statistiky.  

7. Orgy velikosti Saint Hill se zdaleka neblíží velikosti starého Saint Hillu. 

8. Ideální orgy zdaleka nejsou ideální. 

9. DVD od COB je naším primárním diseminačním nástrojem.  

10. Drily, které se dnes používají při auditorském tréninku, LRH zakázal. 

11. Trénink je dnes záležitostí „jen přidat vodu a zamíchat“. 

12. Současné akademické kontrolní listy jsou ty nejdelší v historii.  

13. Produkt akademického tréninku byl upgradován z kompetentnosti na dokonalost.  

14. Standardy Class VIII se dnes aplikují na akademii.  

15. Standardy internshipu se dnes aplikují v akademii. 

16. COB vyvinul cestu, jak dokončit internship během dvou týdnů, v důsledku toho jsou dnes 

internshipy delší než kdy předtím.   

17. Vůbec poprvé je kurz Pro TR předpokladem pro akademický trénink.  

18. Vůbec poprvé je kurz Upper Indocs předpokladem pro akademický trénink.  

19. Vůbec poprvé je kurz Pro Metering předpokladem pro akademický trénink.  

20. Vůbec poprvé je kurz s 18 knihami a 280 páskami předpokladem pro akademický trénink.  

21. Učení nazpaměť je dnes podstatnou součástí tréninku.  

22. Parafrázování je dnes podstatou součástí tréninku.  

23. COB vynalezl nový způsob učení nazpaměť.  

24. Auditoři se musí přeškolovat a přetrénovat, i když neudělali nic špatně.  

25. Koauditovací cesta k dokončení dianetického případu nebo k clearu je mrtvá.  

26. Polní auditoři se kontrolují jak nikdy předtím. 

27. HCO zpovědi jsou povinné u lidí s vysokými statistikami. 

28. Auditing a trénink jsou povinné.  

29. Super Power měl prodlení 35 let.  

30. F/N byla předefinována. 

31. Rudimenty trvají déle než kdy předtím. 

32. Jakmile se pc stane clear, potřebuje opravnou listinu, aby se zvládla jeho rezistivita. 

33. Většina lidí, kteří se stali cleary, když byl LRH na liniích, se ve skutečnosti clearem nestala. 

34. Jakmile dokončí Nové OT 7, potřebují pre-OT etiku a opravy. 

35. Věta vytržená z reference je reference.  

36. Objasňování slov u knih od LRH nefunguje.  

37. Zmatené myšlenky mohou pocházet z nepochopení, které má někdo jiný.  

38. Bod 1 KSW, původně splněný LRH v roce 1965, ve skutečnosti splnil COB v roce 2007.  

39. Člověk může dosáhnout úplného konceptuálního porozumění bez objasňování slov. 

40. Osobní etiky se dosahuje převážně skrze příkazy a hrozby. 

41. Dary církvi jsou převážně charitativní, nejedná se o výměnu za služby orgu.  

42. Finanční sbírky nahradily trénink a procesing jako primární zdroj příjmu orgu.  

43. Více peněz se získává z procesingu než z tréninku.  

44. Každý pracovník orgu je registrátorem. 

45. Druhý největší kurz v historii scientologie nevyučuje žádný auditing ani konkrétní dovednosti. 

46. Kurz Class VIII byl čtyři roky uzavřen.  

47. Na každých sto auditorů Class VIII vyprodukovaných v minulosti dnes církev produkuje jednoho. 

zpět 
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CO  S E  S T A L O  S  T R É N I N K E M ? 

HLAVNÍ PRODUKT SCIENTOLOGIE  

 

Jak je detailně popsáno v oddílu „COB versus LRH“, LRH zcela jasně řekl, že jediný způsob, 

jak posuzovat nějakou činnost, je podle statistik: 

„NIKDY NEPROVOZUJTE NEBO NEŘIDTĚ PODLE NIČEHO JINÉHO NEŽ PODLE 

STATISTIK.“ 
HCO P/L 15. dubna 1982 Vydání II 

Finance Series 29, 

The Counting of Gross Income 

(OEC Svazek 2, str. 374)  

 

Stejně tak jasně stanoví, že existují jen dvě hlavní statistiky 

pro měření produkce scientologie: 

 

„Orgy mají jen 2 hlavní konečné hodnotné produkty. 

Jeden jsou dobře trénovaní auditoři. Druhý spokojení pc.“  
LRH ED 131 INT 

Life Repair Block 

8. prosince 1970 

(OEC Svazek 4, str. 145)  

 

 

„Produktem orgu jsou dobře vyškolení studenti a důkladně auditovaní pc.“ 
HCO P/L 17. června 1970RB 

KSW Series 5R, Tech Degrades 

(OEC Svazek 0, str. 14)  

 

Jeden z těchto dvou produktů je nadřazený: 

„Auditoři budou vždy nadřazeni clearům. Vždy.“ 
časopis Ability vydání 70 

konec března 1958 

(Tech Svazek IV, str. 311)  

 

„Individuální statistikou každé organizace (s výjimkou SH) je: 

KOLIK TRÉNOVANÝCH AUDITORŮ EXISTUJE V JEJÍ 

OBLASTI. 

Individuální statistikou Saint Hillu je: 

KOLIK TRÉNOVANÝCH AUDITORŮ EXISTUJE NA 

SVĚTĚ.“ 
HCO P/L 4. října 1967 Vydání I 

Auditor and Org Individual Stats 

(OEC Svazek 4, str. 118) 

 

„Samozřejmě byste měli především trénovat.“ 
LRH ED 145 INT 

4. července 1971 

Why Something New 

(OEC Svazek 2, str. 553) 
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AUDITORSKÝ TRÉNINK  

 

Trénování auditorů je proto jedinou nejdůležitější aktivitou v scientologii a jeho statistika je 

jediný a nejsilnější indikátor úspěchu nebo selhání scientologického managementu. 

LRH také v bezpočtu směrnic a buletinů udává, proč je trénink auditorů nadřazeným 

produktem všech orgů a nutností pro všechny scientology: 

  

„Když jako auditor dokončíte svůj úkol u jednoho 

precleara, zvýšíte svou sebedůvěru a své obecné 

schopnosti, svou kapacitu a co můžete pro vesmír 

převážně udělat, a vítězíte.“ 
The Auditor, 1968 

You As An Auditor 

(Tech Svazek VIII, str. 169) 

 

„Stát se výborným auditorem je nutnost, pokud si 

člověk pouze přeje žít. Ale jedna dynamika není dost. 

Vytvořit svobodu vyžaduje všechny dynamiky. Proto, 

být clear, není dost. Být vyklírovaný auditor a zvládat a 

auditovat lidi je nutnost, pokud si přejeme být zcela 

svobodní.“ 
Ability, vydání 72 

konec dubna 1958 

(Tech Svazek IV, str. 329) 

  

„Jako auditor můžete něco udělat se životem, můžete ho 

konfrontovat a mít mnohem širší náhled na život a lidi než 

jiný člověk, bez ohledu na jeho stav, který není auditor.“ 
The Auditor, 1968 

You As An Auditor 

(Tech Svazek VIII, str. 169) 

 

„Je jistě, jistě pravda, že nikdo se nestane OT bez tréninku.“ 
HCO P/L 17. března 1965 Vydání I 

Clearing and Training 

(OEC Svazek 4, str. 614)  
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TRÉNINKOVÉ STATISTIKY  

 

Z toho důvodu jsme porovnali tréninkové statistiky vyprodukované pod LRH s těmi dnešními. 

Kdekoli to bylo možné, oskenovali jsme originální publikace, které tyto statistiky uvádějí, aby je 

čtenář viděl na vlastní oči. 

 

1) Dianetičtí auditoři  
Na začátku roku 1971 uvedl časopis The Auditor ve vydání č. 61 celkový počet scientologů, kteří 

trénovali na Hubbardově standardním dianetickém kurzu (HSDC). Seznam obsahuje absolventy 

od počátku zavedení kurzu v květnu 1969 až do vydání časopisu o necelé dva roky později. 
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PROČ LIDÉ OSPRAVEDLŇUJÍ   

 

Personál a veřejnost, když jsou konfrontování s bezprecedentním kolapsem statistik na všech 

úrovních tréninku, často odpovídají ospravedlněními nebo uváděním důvodů, proč to tak je. 

  

„Člověk se často diví, proč jsou lidé tak ‚rozumní‘ vůči 

netolerovatelným a nelogickým situacím. 

Odpověď je prostá: nejsou schopni vidět outpointy, když 

se na ně dívají, a tak se snaží všemu dát zdání logiky.  

Schopnost skutečně vidět outpointy takové, jaké jsou, je 

sama o sobě schopností dosáhnout nějakého klidu 

mysli. 

...lidská reakce je REAGOVAT! na outpoint. A pak být 

‚rozumný‘ a přijmout pro věc nějaké vysvětlení, obvykle 

nepravdivé. 

Můžete bezpečně říci, že ‚být rozumný‘ je symptomem 

toho, když člověk není schopen rozeznat outpointy 

takové, jaké jsou, a použít je k objevení skutečných 

situací.“ 
HCO P/L 30. září 1973 Vydání II 

Data Series 30, Situation Finding 

(Management Series Svazek 1, str. 128) 

 

 „Spousta lidí je chycená ve flow být rozumný a duševně zdravý – a to končí stupiditou. 

Takže jsou rozumní. Jejich konfront zla na to nemá – v podstatě, jejich konfront 

outpointů.“ 
HCO P/L 18. března 1977RA 

Data Series 43RA, Evaluation and Programs 

(Management Series Svazek 1, str. 167) 

 

„Je děsivé sledovat, jak snadno lidé kupují dub-in. Je to 

proto, že nelogická sekvence je nepohodlná. Aby se zbavili 

nepohodlí, zkreslují své vlastní pozorování pomocí not-is 

outpointů a docházejí k jiným závěrům.“ 
HCO P/L 18. května 1970 

Data Series 7, Familiarity 

(Management Series Svazek 1, str. 29) 

  

„Lidé, kteří věří, jak všechno jde špatně, a mají důvody 

proč, a KTEŘÍ NEDÁVAJÍ VĚCI DO POŘÁDKU jsou ti 

skutečně blázniví lidé ve vesmíru.“ 
 19. srpna 1967 

 The Supreme Test 

 (OEC Svazek 0, str. 236)  
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POPULÁRNÍ OSPRAVEDLNĚNÍ  

 

Zde jsou nejobvyklejší ospravedlnění pro kolaps tréninkových statistik. 

Po každém ospravedlnění následuje odpovídající odpověď podle LRH směrnice. 

 

Ospravedlnění 1:  
Právě v tuto chvíli studují tisíce lidí „Basicy“ v akademiích po celé planetě. Nepočítá se tohle 

jako trénink? 

Odpověď:  

 Již v roce 1961 LRH nenechal nikoho na pochybách ohledně toho, co představuje a co 

nepředstavuje akademický trénink: 

„Zjevně existuje vážný zmatek ohledně toho, co by se mělo 

učit v akademii. 

...a tak všechny rozvrhy, třídy a další ,skvělé‘ způsoby jak se 

vyhýbat potřebě konfrontovat studenty, které se teď 

používají, všechny je prostě roztrhejte. Nejsou náhradou 

dobrého tréninku. 

Protože jsme všichni byli vytrénováni ve vzdělávacím 

systému zhruba poloviny dvacátého století, máme sklon si 

myslet, že když lidi rozdělíme do tříd a necháme je vrhat se 

podle rozvrhu na knihy, je vzdělá. Nevzdělá. 

Jsme tu, abychom vytrénovali auditory, ne abychom je 

vzdělávali. Tak je trénujte. 

...můžete si mimo akademii pohrávat s teorií, číst knihy atd. Ale jen v akademii se můžete 

NAUČIT určité věci a žádné knihy na světě vás je nenaučí. 

...proto by veškerý trénink neměl být trénink třídy, protože tenhle terminál zvaný třída nikdy 

nikoho nebude auditovat. Veškerý trénink by měl být trénink jednotlivých studentů, kteří 

budou auditovat lidi, protože jen jednotlivý student, nikoli třída, bude dělat nějaký 

auditing.“ 
HCOB 7. června 1961 

Academy Schedule, Clarification of 

(OEC Svazek 4, str. 568) 

 

„Student by samozřejmě dal přednost tomu, aby čelil myšlence nebo teorii nebo rychlému 

myšlenkovému procesu před skutečnými živými engramy, sekundáry a bankami. A tak je 

netrénujeme dobře.“ 
HCO P/L 2. říjen 1958 

Sale And Conduct Of Academy Courses 

(OEC Svazek 4, str. 554) 

 

„Teorii a procesy si lze vzít z knih a pásek a také při výuce. Technické dovednosti si nelze 

vzít odjinud než z akademie... to je fakt prokázaný léty pozorování.“ 
HCO P/L 17. dubna 1961 

Training, Professional New Policy 

(OEC Svazek 4, str. 565) 

 

„Jak bylo nedávno zjištěno, teorie se konfrontuje mnohem snadněji než doingness, 

Praktická sekce byla vytvořena, aby se o tuto věc postarala a nechala studenta konfrontovat 

a dělat přesné doingness. Tato sekce se nesmí stát druhou sekcí teorie, kde člověk studuje 

texty. V praktické sekci student výlučně dělá. 

...je záměrem, aby důraz ve všech kurzech byl na bezchybné schopnosti dělat auditing a mít 
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zvládnutou teorii a cíle scientologie. Student končící kurz by měl být schopen dělat 

scientologii a dosahovat vynikající výsledky v auditingu.“ 
HCO P/L 14. května 1962 

Training Sections 

(OEC Svazek 4, str. 583) 

 

„...účelem akademie je trénovat auditory...“  
HCO P/L 21. září 1965 Vydání V 

E-Meter Drills 

(OEC Svazek 4, str. 626) 

  

„Můžete nacpat studenta teorií, až mu leze z uší, ale nebudete 

mít auditora, dokud NEAUDITUJE. 

 

Můžete ho dokonce protáhnout všemi drily, které kdo kdy 

vymyslel, a pořád nebudete mít auditora, dokud NEAUDITUJE.  

...směr, kterým jdeme, je – budeme VYRÁBĚT AUDITORY.“ 
LRH ED 299 INT 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419)  

 

„Méně informací, které studenta naučíte velmi, velmi dobře, pro 

něj bude mít větší prospěch než velká, avšak nekompletní 

soustava dat. A tak v akademii nemůžete vyučovat malý Saint 

Hill kurz. To přenechte Saint Hillu. 

...ideální student akademie je technik s omezenými, ale jasnými dovednostmi, které je 

schopen uplatňovat dobře a bez odchylek.  

A tak jeho kontrolní list musí být krátký.“  
LRH ED 667 INT 

9. listopadu 1967 

Academy Checksheets 

(OEC Svazek 4, str. 630) 

 

Tyto reference se dají uplatnit zvláště na „Basicy“. S 18 knihami a 280 páskami jsou 

„Basicy“, kurz vymyšlený COB v létě 2007, hned druhý nejdelší kurz za Briefing kurzem 

v historii scientologie. Na rozdíl od Briefing kurzu a všech standardních akademických kurzů 

však nemají žádnou praktickou sekci a neučí žádný auditing ani jiné konkrétní dovednosti. 

 

Ospravedlnění 2:  
I když je objem auditorů hodně dole, kvalita moderního tréninku je mnohem výš než u těch, 

kteří trénovali před Golden Age of Tech. 

Odpověď:  

Toto jsou protichůdné informace. LRH znovu a znovu uvádí, že studovny budou naplněny jen 

do té míry, jak vysoká bude kvalita tréninku. 

 

„Zápis do akademie má málo co dělat s registrátorem. A vše co dělat s kvalitou akademie. 

Zní to odporně legračně. Špatná akademie se vyprázdní téměř vmžiku. 

Do špatně provozované akademie nejsou nové zápisy. 

Dobrá akademie má záhadně spoustu nových zápisů. 
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To jsme se za ty roky naučili. 

Je to ta nejlegračnější zatracená věc, kterou jste kdy chtěli 

vidět. 

 

Nikdy nevypátráte, jak na to přišli. 

 

Vždyť mají sotva čas to zjistit. 

 

Když HGC poklesne kvalita, trvá to 6 až 7 měsíců než statistika 

spadne, co se týká příjmu a počtu pc, a trvá to dalších 6 až 7 

měsíců, než se zase zvedne. 

 

 

To neplatí pro akademii. Tam se to stane za týden. Je to jedna z těch nejnáhlejších věcí, 

kterou byste chtěli vidět.“ 
HCO P/L 17. září 1962R 

An Arrangement of the Academy 

(OEC Svazek 4, str. 599) 

 

„Tím, že jsem na administrativní linii do všech orgů, mohu vám říct naprosto jasně, že: 

JEJICH STATISTIKY ZÁVISÍ NA JEJICH VELIKOSTI A KVALITĚ SLUŽEB.“ 
HCOB 25. srpna 1971 

C/S Series 56, How to Get Results in an HGC 

(Tech Subject Svazek 1, str. 210) 

 

Ospravedlnění 3:  
I když jsou tréninkové statistiky dost dole, statistiky jiných produktů jsou nahoře – například 

Cesta ke štěstí a Program dobrovolných duchovních, kampaně „Basicy“ do knihoven a LRH 

Pulp Fiction projekt. 

Odpověď: 

„Orgy mají jen 2 hlavní finální hodnotné produkty. 

Jedním jsou dobře trénovaní auditoři. Tím druhým 

spokojení pc. 

...technické a admin směrnice existují pouze proto, aby 

pomohly vytvořit tyto dva projekty ve VELKÉM 

MNOŽSTVÍ.“ 
LRH ED 131 INT 

Life Repair Block 

8. prosince 1970 

(OEC Svazek 4, str. 145) 

 

Statistiky ABLE, CCHR A Dobrovolných duchovních 

jsou podprodukty. 

LRH jasně řekl, že řídíme podle statistik našich hodnotných konečných produktů, nikoli 

podproduktů: 

„Zkouškou pro jakýkoli podprodukt je: Jsou jeho výsledkem hodnotné konečné produkty? 

Pokud ne, někdo tvrdě pracuje na tom, aby zaměstnal personál. 

Zkouškou seznamu správných podproduktů je, zda je při jeho použití dosahováno dobrých 

hodnotných konečných produktů.“ 
HCO P/L 24. července 1978 

Subproducts, How to Compile a Subproduct List, (OEC Svazek 7, str. 826) 

 



60 
 

  „Počítají se pouze reálné HKP.“ 

HCO P/L 28. února 1980 

Org Series 41 

Production and One's Standard of Living 

(OEC Svazek 0, str. 313) 

 

  

„Statistika závisí na tom, zda se provádí a učí auditing. 

...taková je základní cesta, jak ve světě zvítězíme – 

auditing. 

...malé kurzy pro život, obranu, směrnice, OEC, 

propagaci, ty všechny také mají hodnotu. Ale pouze do 

té míry, do jaké dostávají lidi dovnitř, aby dostali 

auditing a trénink jako auditoři. 

...lidé chodí do orgu (na jakémkoli gradientu) aby 

dostali auditing a byli vytrénováni na auditory. 

To dává orgu smysl – protože jen auditing může vyčistit 

komunitu. 

 

To přináší akci. To přináší příjem. 

Pokud org není takto orientován, žádný druh 

sebešikovnějšího managementu ho nerozjede. 

Tak to prostě je.“ 
LRH ED 67 INT 

How to Raise Stats 

20. prosince1969 

(OEC Svazek 4, str. 127) 

 

Ospravedlnění 4:  
Kvůli vlivu televize, drog a sabotáže školství psychiatry je teď úroveň gramotnosti tak nízko, 

že většina lidí nemůže studovat. 

 
Odpověď:  

Kromě skutečnosti, že tyto faktory byly široce rozšířené již před rozkvětem tréninku na 

začátku 70. let, nyní máme ještě více LRH nástrojů pro řešení studijních problémů než dřív. 

Zde je seznam pár studijních nástrojů s uvedením jejich EP: 

 

Metoda jedna objasňování slov:  

„Když se správně udělá a dokončí se, je výsledkem Metody jedna OBNOVENÍ 

JEDINCOVA VZDĚLÁVÁNÍ. 
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Tento faktor sám o sobě může pro člověka znamenat obrovský zisk. 

Přidanou hodnotou je, že díky odstraněným nepochopením z dřívějších oborů má student 

volnou cestu, aby získal maximum ze současného tréninkového kurzu nebo aktivity. Může 

nyní studovat a chápat materiály jakéhokoli oboru mnohem snadněji, protože nebude 

zabředávat a klopýtat na dřívějších nepochopeních.“ 
HCOB 25. září 1979RB 

Word Clearing Series 34 

Method One Word Clearing 

(Tech Svazek XI, str. 540) 

 

Primární Rundown (PRD):  

„Primární rundown se skládá z objasňování slov 

a studijní technologie. Činí ze studenta superliteráta. 

...primární rundown jsou otevřené dveře ke genialitě. 

Superliterárnost je pro člověka nový stav, který existoval 

jen u náhodných pár, kteří se stali génii a velkými jmény 

lidstva.“ 
HCOB 4. dubna 1972R 

Primary Rundown 

(Tech Svazek X, str. 84) 

 

 

Zelený studijní formulář (Study Green Form):  

Zelený studijní formulář je analytický seznam, který nachází 

obtíže a indikuje zvládání obtíží s předmětem studia, které 

převážně nezávisí na nepochopených slovech nebo jsou 

k nepochopeným slovům navíc. 

...konečným fenoménem Zeleného studijního formuláře je osoba, 

která ví, že může studovat.“ 
HCOB 4. května 1981RA 

Study Series 10RA, Study Green Form 

(Tech Svazek XII, str. 296) 

 

Dianetický intenziv záchrany studenta (Dianetic Student 

Rescue Intensive):  

„Toto je možný krok, pokud má pc nějaké problémy se studiem. 

...intenziv by měl být ukončen, když je pc nyní šťastný ohledně 

studia.“ 
HCOB 2. července 1978 

NED Series 11, 

Dianetic Student Rescue Intensive 

(Tech Svazek XI, str. 169) 

  

Navíc máme studentskou zpověď, student booster rundown, studen 

FPRD formulář, všechny formy objasňování slov, odstraňování 

falešných informací, nalezení drtivého nepochopení a bezpočet 

dalších nástrojů v technické nebo kvalifikační divizi, které 

pomáhají řešení studentových problémů.  

Říci nebo naznačovat, že tyto akce již nefungují nebo že již nelze dosáhnout jejich EP je 

naprostá degradace technologie. 
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Ospravedlnění 5:  
Veřejnost je out-etika nebo PTS. 

Odpověď: 

„Neexistují žádní špatní pc nebo špatní studenti.“ 
HCOB 25. června 1972 

Recovering Students and Pcs 

(Tech Svazek X, str. 185) 

 

„Bylo zjištěno, že všechny důvody pro jakoukoli 

neprosperitu orgu jsou INTERNÍ. Okolní oblast 

veřejnosti má velmi málo co dělat s tím, jestli jsou 

statistiky nahoře nebo dole.“ 
HCO P/L 7. března 1972R 

Esto Series 1R, The Establishment Officer 

(Management Series Svazek 2, str. 3) 

 

LRH nám pak říká skutečný důvod, proč veřejnost 

nedostává auditing nebo trénink: 

  

 „Publikum se ve velkém straní orgu, který 

pozměňuje technologii.“ 
HCO Executive Letter z 1. září 1964 

Technical Lectures by Other Personnel 

(OEC Svazek 7, str. 1191) 

 

 „Špatná technologie činí téměř nemožným dostat pc nebo studenty dovnitř.“ 

HCO P/L 29. května 1961 Vydání I 

KSW Series 3, Quality and Admin in Central Orgs 

(OEC Svazek 0, str. 18) 

 

„VEŘEJNOST K SMRTI NENÁVIDÍ, KDYŽ JÍ ODEPŘETE DIANETIKU 

A SCIENTOLOGII.“ 
HCO P/L 25. září 1972 

Recovering Students and Pcs 

(OEC Svazek 4, str. 269) 

 

„Pravda je, že veřejnost je s vámi předně tak dlouho, dokud jsou výsledky. 

Jakmile se nedosahují, v oblastech nastanou problémy.“  
HCO P/L 26. října 1971 

KSW Series 6, Tech Downgrades 

(OEC Svazek 5, str. 97) 
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Ospravedlnění 6:  
COB již vyřešil situaci s tréninkem pomocí Golden Age of Tech a Golden Age of Knowledge, 

ale trvá nějakou dobu, než se to ukáže ve statistikách. 

 
Odpověď:  

LRH popisuje délku doby, jakou by mělo řídícímu pracovníkovi trvat zvrácení nízké 

statistiky: 
 

„Tajemství každého řídícího úspěchu je schopnost dokončovat cykly akcí rychle. 

Operačním slovem je DOKONČENO.  

Předávání práce druhým je nezodpovědnost... Lidé, kteří se bojí zodpovědnosti nejsou řídící 

pracovníci, jsou to dělníci.  

ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI, KTEŘÍ NEZVLÁDAJÍ ZÁLEŽITOSTI TAK, ŽE JE DOKONČÍ, 

KTEŘÍ PŘEDÁVAJÍ PRÁCI NEBO ZPOMALUJÍ ADMIN MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM 

COMM EV – OBVINĚNI Z OUT-ADMIN.“ 
HCO P/L 22. února 1968 

Ethics and Admin, Slow Admin 

(OEC Svazek 1, str. 893) 

 

„Zkouškou pro vyhodnocovače (evaluator) nebo řídícího pracovníka (executive) je: 

‚Jsi schopen přimět svůj org dělat konstruktivní věci okamžitě bez zpětné reakce či 

jakýchkoli nesmyslů a takovým způsobem, že to zvýší statistiky okamžitě?‘ Pokud ano, jsi 

dobrý administrátor. Když ne, máme spoustu malby k oškrábání.“ 
HCO P/L 18. března 1977RA 

Data Series 43RA, Evaluation and Programs 

(Management Series Svazek 1, str. 167) 

 

  

 „Nejvyšší zkouškou pro řídícího pracovníka... je 

ZAŘÍDIT, ABY VĚCI BĚŽELY SPRÁVNĚ. 

...řídící pracovník je ve skutečnosti pracovník, který může 

udělat veškerou práci v dané oblasti, kterou má na 

starosti, a který je schopen si všimnout jakékoli 

nesprávnosti ve fungování a rychle zapracovat na její 

nápravě, když ji uvidí v činnostech jemu podřízených.“ 
HCO P/L 28. července 1971 

Admin Know-How No. 26 

(OEC Svazek 7, str. 426) 

 

„Když se nad poklesem týdenní statistiky mávne rukou, 

org se zmenší, bude méně stabilní, bude vyžadovat více 

práce od menšího počtu lidí a bude z něj břemeno.“ 
HCO P/L 5. května 1971RA Vydání II 

                                                        Reading Statistics, (OEC Svazek 0, str. 677) 
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„Jedinou obrovskou chybou organizace, kromě inspekce před faktem, je, když nezvládá 

rychle řešit situace s konečnou platností.“ 
HCO P/L 4. května 1968 

Handling Situations 

(OEC Svazek 0, str. 245) 

 

„Když výkonný sekretář (Exec Sec) bude sledovat statistiky, jako když hladová kočka 

sleduje myší díru, a bude dělat inspekce jak ohař, kdykoli statistika jde dolů nebo je dole, 

org bude expandovat a prosperovat.“ 
HCO P/L 1. února 1966, Vydání II 

Danger Conditions— 

Inspections by Executive Secretaries, 

How to Do Them 

(OEC Svazek 7, str. 686) 

 „Víte, že absolutně standardní tech (úplná a do puntíku 

standardní) používaná v organizacích na celém světě 

minimálně ztrojnásobí statistiky každého orgu během 

devadesáti dnů? Jinak to být nemůže.“ 

 

 Class VIII páska 1 

 An Introduction to Standard Tech 

 24. září 1968 

  

 

 

První řešení COB pro trénink, Golden Age of Tech, byla vydána a zavedena v roce 1996, tj. 

13 let před r. 2009, kdy vznikl tento materiál. 

Jeho druhé řešení, Golden Age of Knowledge fáze I (Kongresy), byla vydána pět let před 

rokem 2009. 

Jeho nejposlednější řešení, Golden Age of Knowledge fáze II („Basicy“) byla vydána v létě 

2007, téměř 2 roky před r. 2009. 

Žádný z těchto časových rozsahů se nijak nepřibližuje parametrům stanoveným LRH – 

„devadesát dní“, „rychle“, „okamžitě“, „hned“. 

 

 

Ospravedlnění 7:  
Díky klesající spirále naší společnosti jsou lidé víc prvodynamikově orientovaní, než byli, a 

tak už nechtějí trénovat ani auditovat. 

 
Odpověď:  

V roce 1972, kdy „sestupná spirála“ byla v této civilizace velmi rozjetá, napsal LRH toto: 

„Většina scientologů chce být auditory. Máte nedostatek auditorů? To je k smíchu.“ 
HCOB 16. srpna 1972 

C/S Series 84, Flubless C/Sing 

(Tech Svazek X, str. 198)  
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A pokračoval o tři roky později: 

„Asi největší ‚tajemství‘, jak zajistit boom jakéhokoli 

orgu, který jsem přímo řídil, bylo, že mě nikdy 

nenapadlo, že někdo nebude trénovat nebo bude špatně 

trénovat auditory. 

 

Hodně lidí chce být auditorem. Jestli tomu nevěříte, 

udělejte si průzkum u personálu. 

 

A tak akademie nebo univerzita může vždy fungovat 

dobře a být plná.“ 
LRH ED 258 INT 

17. ledna 1975 

How You Are Limiting 

The Size And Income Of Your Org 

(OEC Svazek 4, str. 407) 

 

„Průzkumy ukazují, že 68 procent veřejnosti se chce vyškolit na auditora!“ 
LRH ED 258-1 INT 

15. března 1975 

How You Can Increase 

The Size And Income Of Your Org 

(OEC Svazek 4, str. 411) 

 

Ospravedlnění 8:  
I když statistiky tréninku od svých vrcholů v 70. letech zkolabovaly, zdá se, že některé se 

odrazily ode dna. Nepočítá se to jako rostoucí statistika? 

Odpověď:  

„Je naprosto OK skočit na krk orgům nebo lidem, kteří nedostanou své statistiky do pásma 

životaschopnosti. 

...a radši to udělejte.“  
HCO P/L 20. září 1976-1 

Org Series 35-1, Stat Push Clarified 

(OEC Svazek 0, str. 696)  

 

„Kde je statistika zcela mimo životaschopnou úroveň, jedná se ve skutečnosti o neexistenci 

nebo hůř...“ 
HCO P/L 28. září 1982 

The Basics of Statistics and Management 

(OEC Svazek 7, str. 562) 

 

Zdá se, že do toho patří statistiky, které zkolabovaly o 80-100 % na víc než 2 desetiletí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Ospravedlnění 9:  
I když to vypadá, že tréninkové statistiky jsou hrozně dole, COB a mezinárodní management 

musí mít jiné informace než my, jako třeba tajné rady od LRH k tomuto předmětu. 

 
Odpověď:  

„Když instruktoři nebo nadřízení používají alterizovanou technologii nebo neobvyklá 

řešení, studenti mají pocit, že musí znát nějakou cestu pro zasvěcené, nějakou linii 

informací, kterou student nemá. 

...veškerá technologie je vydána v HCO bulletinech a HCO směrnicích a páskách, které 

dělám a vydávám. 

Neříkám lidem nic soukromě, ani instruktorům. 

...i můj nejbližší personál a komunikátoři, když slyší o novém procesu nebo plánu verbálně, 

to vidí o pár dní později jako HCOB nebo HCO PL. 

Proboha nepleťte si něčí alter-is s důkazem o existenci skryté linie.“ 
HCO P/L 16. dubna 1965 Vydání I 

KSW Series 22, The Hidden Data Line 

(OEC Svazek 4, str. 347)  

  

  „,Skrytá linie informací‘ je předstírání, že existují určité 

informace mimo HCOB, knihy a pásky.“ 
HCOB 1. září 1971 Vydání I 

C/S Series 57 

A C/S as a Training Officer, 

A Program for Flubless Auditing 

(Subject Svazek 1, str. 214) 

  

 

 

 

 

Ospravedlnění 10:  
Expanzi našich studoven brání bezprecedentní suprese vlád, psychiatrů a psychologů a 

dalších SP. 

 
Odpověď:  

„Za roky jsem se naučil tohle: Veškeré naše statistiky jsou způsobeny zevnitř. 

STATISTIKY MŮŽEME ZAPŘÍČINIT DLE VŮLE. Vnější akce je neovlivňují. 

Noviny mohou napsat haldu enthety a naše statistiky to nijak neovlivní.“ 
HCO P/L 18. března 1977RA 

Data Series 43RA, Evaluation and Programs, (Management Series Svazek 1, str. 167)  
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„Veřejnost existuje vždy. Akce nepřítele nemění naše statistiky. Mění se pouze zevnitř orgu 

nebo vyššími příkazy.“ 
LRH ED 104 INT 

Auditing Sales and Delivery Prg #1 

2. června 1970 

(OEC Svazek 5, str. 258)  

  

„Co ničí organizaci, jsou její vlastní škůdci.“ 

Páska: Org Board and Livingness 

6. dubna 1965 

  

 „Bylo zjištěno, že veškeré důvody pro jakoukoli 

neprosperitu orgu jsou INTERNÍ.“ 
     HCO P/L 7. března 1972R 

     The Establishment Officer 

     (Management Series Svazek 2, str. 3)  

  

„A tak obr, který nás může sežrat, není vláda nebo 

nejvyšší kněz. Je to naše možné selhání při zachování a 

praktikování naší technologie.“ 
     HCO P/L 7. února 1965 

     KSW Series 1, Keeping Scientology Working 

     (OEC Svazek 0, str. 7)  
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ROZUMNOST   

 

Nakonec, pro každé shora nepopsané ospravedlnění: 

 

„Jedna velká hrozná chyba, kterou může řídící pracovník udělat při čtení grafu a řízení 

podle něj, je být ohledně grafu rozumný. Říká se tomu OSPRAVEDLŇOVÁNÍ 

STATISTIKY. 

To je jediná a největší chyba při výkladu grafu řídícími pracovníky a je to jediná věc, která 

dá orgu výprask. 

Viděl jsem celý org tolerovat zkolabovaný graf ukončení kurzů doslova měsíce... 

Nikdy NEOSPRAVEDLŇUJTE, proč je graf pořád dole a nebuďte ohledně toho rozumní. 

 

Graf dole je prostě graf dole a někdo dělá botu.“ 
HCO P/L 6. listopadu 1966R 

Admin Know-How Series 5R 

Statistic Interpretation, Statistic Analysis 

(OEC Svazek 7, str. 315) 

 

„Nebuďte rozumní ohledně nízkých statistik. 

Jsou dole, protože jsou dole. Kdyby byl někdo na 

postu, byly by nahoře.“ 
 HCO P/L 6. března 1966 Vydání I 

 Rewards and Penalties 

 (OEC Svazek 0, str. 504) 

 

Jediný důvod, proč jsou statistiky dole, je vždy 

takový, že je někdo nevytlačil nahoru... Člověk 

vždy může dostat statistiku nahoru. 
 HCO P/L 8. února 1968 Vydání I 

 Admin Know-How Series 

 18, Statistic Rationalization 

  (OEC Svazek 0, str. 682) 

 

„Není těžké zvýšit svou vlastní statistiku.“ 
HCO P/L 12. listopadu 1971R Vydání II 

How to Raise Your Own Statistics and Pay 

(OEC Svazek 0, str. 688) 

 

„Člověk vždy může dostat statistiku nahoru. Tvrdá práce. Předvídavost. Iniciativa. Člověk 

může vždycky dostat statistiku nahoru. Taková je pravda a nepotřebuje žádné vysvětlování.“ 
HCOPL 8 ÚNOR 1968 ISS 2 

Statistic Rationalization 

(OEC Vol 0, str. 682) 

 

Krátce a stručně, pod současným managementem je ta nejdůležitější statistika scientologie na 

dně nebo blízko dna více než 2 desetiletí a neexistuje pro to žádné možné vysvětlení, 

racionalizace nebo ospravedlnění. 
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  POZMĚNĚNÁ TECHNOLOGIE  

 

LRH jasně říká, že, aby tréninkové statistiky zkolabovaly, musí být org prosáklý out-tech: 

  

„Pokud se oblast nechá příliš dlouho bez dobré technologie, 

auditoři vymizí. 

...POKUD JE TRÉNINK V OBLASTI UBOHÉ KVALITY... 

OBLAST BRZY NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ AUDITORY.“ 
Flag Bureaux Data Letter 69 

Tech Delivery Situation 

28. března 1971 

(OEC Svazek 4, str. 148) 

 „Dobré akademie jsou plné studentů. Špatné jsou prázdné. 

Tohle u akademií platí vždy.“ 
HCO P/L 17. září 1962R 

An Arrangement of the Academy 

(OEC Svazek 4, str. 599) 

„Veřejnost se ve velkém vyhýbá orgům, které mění 

technologii. Utíká z kongresů atd., které mají technologii 

via.“ 

 

HCO Executive Letter z 1.září 1964 

Technical Lectures by Other Personnel 

(OEC Svazek 7, str. 1191) 

  

„Špatná tech téměř znemožňuje dostat pc nebo 

studenty in.“ 
HCO P/L 29. května 1961 Vydání I 

KSW Series 3, Quality and Admin in Central 

Orgs 

(OEC Svazek 0, str. 18)  

 

„Máte jen jedno velké stabilní datum: 

POKUD TO NEFUNGUJE, JE TO 

POZMĚŇENÉ.“ 
HCOB 20. května 1969 

Keeping Dianetics Working in an Area 

(Tech Svazek VIII, str. 415)  

  

 „Opuštění standard tech ve prospěch neobvyklých 

řešení. 

To je vždy přítomno, když dojde ke kolapsu technicých 

částí orgu.“ 
HCO P/L 10. února 1966R Vydání 2 

Tech Recovery 

(OEC Svazek 4. str. 1087)  
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SABOTOVÁNÍ TRÉNINKU 

CHRONOLOGIE  

 

Následuje krátká chronologie out-tech, kterou David Miscavige, předseda představenstva 

(COB) RTC, implementoval do tréninkové soustavy od svého nástupu k moci na začátku 80. 

let.  

1 9 8 2  

MISE  

 
Na Konferenci držitelů misí v San Francisku COB a jeho nový manažerský tým deklaroval 

přibližně 85 % (28 ze 33) amerických držitelů misí za utlačovatele. 

Jak použitá tvrdá etika, tak astronomické procento nalezených SP porušují LRH směrnice: 

 „Silné etické akce etickým komisařem orgu nebo MAA proti misím a držitelům misí jsou 

zakázány. 

...mise jsou v zásadě PR aktivity. Když používáte etiku, mixujete praktiky. 

V misích již existuje ochranný mechanizmus. Když se drží dianetiky a scientologie 

a zůstávají věrny zdroji, prosperují. Když ne, zbankrotují,protože jejich PR hodnota ztratí 

faktor reality. 

...naší směrnicí není drsně zvládat mise. 

...téměř bez výjimky jsou držitelé misí milí ochotní lidé a my věříme, že dělají věci správně.“ 

HCO P/L 18. dubna 1970 Vydání I 

Ethics and Missions 

(OEC Svazek 1, str. 795)   

 „Kdykoli, kdy zjistíte, že bylo odstraněno 30 lidí z personálu, 

protože jsou supresivní, víte, že se jedná o nesprávné Proč, 

protože procenta jsou špatně. Jde prostě o matematiku. 

Když tohle udělali, můžu vás také ujistit, že supresivní osobu 

nechali v personálu a také vás můžu ujistit, že ten, kdo to 

udělal, byl supresivní.“ 

HCOPL 15. BŘEZNA 1977 RA 

Data Ser 41 RA, Evaluation, The Situation 

(Management Series Svazek 1, str. 154)  

 

 

 

Před touto konferencí byly mise hlavní zásobovací linií orgů ohledně procesingu a tréninku 

své veřejnosti. Například ASHO vydávalo seznam svých 10 FSM skupin roku. Z nich byly 

v průměru 3-4 mise, které měly vyšší produkci než orgy.  

Okamžitě po konferenci statistiky dramaticky spadly a jsou od té doby nízko. Současný počet 

studentů posílaných misemi do orgů pro vyšší trénink je zlomkem dřívějšího. 
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Konec 1982 - začátek 1983 

Polní auditoři 

 

COB se pak soustředí na polní auditory. 

Využívá svou nově zformovanou I-HELP a pole je podrobně revidováno jako nikdy předtím. 

Polním auditorům je nařízeno poslat veškeré pc foldry do orgu na inspekci.  

 

V některých případech jsou provedeny inspekce jejich domovů, udělány fotografie a poslány 

nahoru po liniích. 

 

Jako hlava na kůlu je deklarováno několik polních auditorů a C/S a ostatním je nařízen 

Comm Ev. 

 

Ve světle těchto a dalších útoků spadnou polní statistiky. Během 6 měsíců zastavuje 70 % 

polních auditorů v L.A., Clearwateru a v dalších místech auditing. Mnoho z nich jsou Class 

VIII. 

 

Podobně jako u misí, toto zvládání polních auditorů porušuje dlouhodobé směrnice LRH: 

„Není naším skutečným zájmem pokoušet se udržovat polní verze standardní... Militantní 

přístup jako v orgu, aby se pole udrželo v pořádku, je hloupý. Jen ať dělají chyby, protože 

jinak se budete pokoušet kontrolovat něco, co kontrolovat nejde.“ 

HCO P/L 10. prosince 1969 

Superior Service Image 

(OEC Svazek 4, str. 124)  

 

Kromě ztráty těchto polních auditorů, z nichž řada byla často sama na tréninkových liniích, 

účinkovala proti nim namířena linie tvrdé etiky jako silný strašák na řadu scientologů, kteří se 

předtím chtěli stát auditory, ale nyní se báli úderu. 

 

LRH měl velmi odlišný přístup k auditorům a k tomu, jak je zvládat: 

„Auditoři jsou od prvního scientologického sezení ti jediní lidé na této planetě, v tomto 

vesmíru, schopni osvobozovat člověka. 

 ...auditor má být respektován. 

...všech auditorů si ceníme. 

Měla by se vyvinout zvláštní označení a odznaky, které odliší auditory od ostatních a budou 

ukazovat jejich třídu.“ 

HCO P/L 31. května 1968 Vydání II 

Auditors 

(OEC Svazek 0, str. 154)  
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 „Podle mého názoru a vědomí patří auditoři mezi horní 

desetinu horní dvacetiny inteligentních lidských bytostí. 

Jejich ochota konat, jejich motivy, jejich schopnost 

chápat a aplikovat převyšují všechny ostatní profese. 

...jestli má tento svět jakoukoli minimální šanci přežít, 

nebude to proto, že já píši, ale proto, že auditoři mohou a 

budou myslet a konat.“ 

PAB 79, 10. dubna 1956 

The Open Channel 

(Tech Vol 3 str. 343)  

 

„Všichni auditoři jsou cenní. Měli by se chránit, dělat jim 

laskavosti a dokonce hýčkat jak v bavlnce.“ 

HCOB 23. července1969 

Auditor Assignment Policies 

(Tech Svazek VIII, str. 480) 

 

„Auditoři jsou jako závodní koně. Sotva kdy někdo stojí kolem a vytírá auditora, ale měli 

by. Měli by. Měli by stát kolem a vytírat je a poklepávat po ramenou a dávat jim oves, 

protože pravda je taková, že odpadnou z vaší stáje, pouze pokud z hlediska organizace 

nedostali adekvátní péči a pozornost.“ 

FEBC Páska 11 

As You Return To Your Org 

3. února 1971  

 

 

 

Konec 80. let 

OT koauditování  

 

COB posílá telexy do AOLA a Flagu, aby zrušily koauditing OT. 

To je poprvé od vydání raných OT úrovní v polovině 60. let, kdy OT III, kteří byli také 

trénovaní auditoři, už nemohli dál dávat výměnu za auditing pomocí auditingu. 

V roce 1975 LRH vyjmenoval ve výkonném nařízení 71 argumentů ve prospěch koauditingu. 

Uvádíme jich pár: 

  

„2. Pomoci ostatním stát se clear a OT je důvod pro trénink. 
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4. Výhodou tréninku je, že můžete koauditovat. 

8. S tréninkem můžete dále šířit technologii a pomáhat ostatním. 

9. To k VÁM a ve VÁS vybuduje respekt, důvěru a integritu. 

27. Není nic jako pocit, že jste pomohli člověku vybudovat jeho osobní integritu a sebeúctu. 

Jako trénovaný auditor jste pomohli. 

61. S tréninkem můžete VY někoho auditovat a učinit ho duševně zdravým.“ 

LRH ED 258-1 INT 

How You Can Increase the Size and Income of your Org 

15. března 1975 

(OEC Svazek 4, str. 411)  

 

V důsledku nového zákazu již dále nemohli OTIII k tomu kvalifikovaní auditovat ostatní na 

přípravu pro vyšší OT úrovně. Místo toho se z nich přes noc stali profesionálními pc spolu 

s netrénovanou veřejností. 

A tak byl zničen další motiv pro trénink – přání dávat výměnu za svůj auditing tím 

nejetičtějším a nejekonomičtějším způsobem. 

 

 

 

1 9 9 1  

Nový kurz Professional TR  

 

COB oznamuje vydání nového kurzu profesionálních TR. 

Na rozdíl od dřívějších verzí tohoto kurzu je tento nový Pro TR kurz od COB určen jako 

předpoklad pro veškerý akademický trénink. Je to první položka 

stále rostoucího seznamu předpokladů pro auditorský trénink. 

Následovaly kurz Upper Indoc (1991), nový Pro e-metrový kurz 

(1996) a „Basicy“ (2007). 

Účinky příliš dlouhé dráhy pro auditorský trénink LRH dobře 

popsal: 

  

 „Už nějakou dobu máme informaci, že student, který bude příliš 

dlouho na studiu, ztratí jiskru a nadšení, s nimiž začínal.“ 

LRH ED 299 INT, 28. září 1978 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419)  
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Nový kurz Upper Indocs 

 

COB vydává nový kurz Upper Indocs. 

Podobně jako u vydání nového kurzu Pro TR o pár měsíců dříve, je nový kurz Upper Indocs 

určen jako předpoklad pro veškerý akademický trénink. 

Nový Upper Indocs spolu s Pro TR se také stal povinným přetrénováním pro všechny 

auditory veterány bez ohledu na podstatu jejich dřívějšího tréninku, jejich auditovací historii a 

dokonce jejich úspěšné předvedení EP těchto kurzů v auditingu a v životě. 

To byl začátek vzorce povinného přeškolování a přetrénování v již absolvovaných kurzech. 

V roce 2009 musel veterán auditor v orgu, misi nebo v poli, aby si udržel platné certifikáty a 

licenci auditovat, předělat toto: 

1. Studentský klobouk 

2. Kurz Pro TR 

3. Kurz Upper Indocs 

4. Kurz Pro Metering  

5. Class IV (Certainty) 

6. Class V (Certainty) 

7. Grad V (Certainty) 

8. Nové internshipy až do své kvalifikace 

(Pozn.: č.8 bylo nařízeno, ale v poli zatím neprosazeno)  

To není poprvé, kdy se někdo pokusil zrecyklovat studenty skrze již absolvované kurzy, ať už 

jako pokus o podporu padajících statistik nebo z jiných důvodů. 

Odpověď LRH k takovým pokusům: 
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„Neustálé přetrénovávání v rámci úrovně, pro kterou byl 

auditor již klasifikován, je zakázané.“ 

HCO P/L 21. února 1964 Vydání I 

Staff Regulations, Auditing vs. Job 

(OEC Svazek 0, str. 168) 

 „MŮŽETE AUDITOVAT KAŽDÝ PROCES, NA KTERÝ 

JSTE BYLI CERTIFIKOVÁNI. 

 

To znamená kdykoli certifikováni.“ 

LRH ED 43 INT 

Org Services 

29. listopadu 1969 

(OEC Svazek 6, str. 722)  

  

 
 

1 9 9 1  

Primární rundown 

 

Pět let po odchodu LRH nařizuje COB napsání „HCOB“ 24. dubna 1991, Modifikace 

primárního rundownu. 

To ukládá kurzy Key to life a Life orientation, oba dlouhé a drahé kurzy, jako předpoklad pro 

Primární rundown (PRD). 

LRH považoval PRD za nepostradatelný nástroj pro trénink – natolik, že ho stanovil za 

povinný pro všechny studenty: 

 „PRIMÁRNÍ RUNDOWN JE POŽADOVANÝM PRVNÍM KROKEM PRO VEŠKERÉ 

STUDIUM“ 

...Je na supervizorovi kurzu, aby tuto linii udržel. Jeho studenti nebudou prosperovat, 

pokud jejich studium začne bez Primárního rundownu. 

Je těžký zločin vynechat tento životně důležitý krok.“ 

HCOB 4. dubna 1972R 

Primary Rundown 

(Tech Svazek X, str.84)  

 „Kontrolní list Saint Hill Briefing kurzu by měl obsahovat pouze chronologicky 

uspořádané materiály, studované v daném sledu, s jednou výjimkou, kterou jsou Studijní 
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pásky (Primární rundown), který by se měl udělat jako první, pokud již nebyl předtím 

správně absolvován.“ 

HCOB 30. července 1973 

Scientology, Current State of the Subject and Materials 

(Svazek X, str. 506)  

 

Se svévolností přidaných dalších dvou předpokladů tento „životně důležitý krok“ pro studenty 

zmizel navždy z tréninkové linie. 

PRD již není v současnosti k dispozici v žádném orgu ani misi na planetě. 

  

 

  

1 9 9 1  

Nové kontrolní listy 

 

S vydáním RTC ED 450 oznamuje COB renovaci kontrolních listů každého jednotlivého 

auditorského kurzu. 

 

Týká se to Akademických úrovní, NED, Grad V a Briefing kurzu. 

Slavnostně oznamuje také nové kontrolní listy pro všechny úvodní kurzy Div. 6 jako jsou 

kurzy zlepšování života, Dianetický seminář, Komunikací k úspěchu a HQS. 

Nakonec oznamuje restrukturalizace všech koauditovacích kurzů jako jsou TR a Objektivy, 

Scientologický drogový rundown a Metoda 1. 

 

Každý z těchto kontrolních listů byl porovnán s předchozí verzí. V téměř každém případě byl 

shledán mnohem, mnohem delším – často dvakrát až třikrát. 

 

LRH varoval před ničivými následky příliš dlouhých kontrolních listů na trénink: 

 

„Zrychlení kurzů HDC, Class IV, VI, VII, VIII a ‚HGC Auditor‘ ve všech orzích, AO (a 

SH) by přitáhlo víc studentů. Můj čas pro ně je 3 týdny. Díky nárůstu ilegálních 

kontrolních listů to kdysi bylo až 5 či dokonce 11 až 13 týdnů. 
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...studenty přitahuje do kurzů rychlý trénink. Pomalý kazí celé pole a brání zápisům na 

kurzy.“ 

HCOB 23. prosince 1970 

Fast Courses 

(Tech Svazek IX, str. 213)  

  

„Nereálné a dlouhé kontrolní listy jsou nejpoužívanější metodou, jak zastavit studenty.“ 

LRH ED 592 INT 

Special Program, Fast Academies 

3. října 1967 

(OEC Svazek 4, str. 372)  

 „Dříve v tomto roce jsem vyhodnotil scénu 

s nedostatkem auditorů. 

ZÁKLADNÍM PROČ pro to vše je: 

MÁTE KONTROLNÍ LISTY, KTERÉ JSOU PŘÍLIŠ 

DLOUHÉ.“ 

LRH ED 299 INT 

The End of Endless Training 

28. září 1978 

(OEC Svazek 4, str. 419)  

  

„Pomalé kurzy a rychlý auditing ničí dianetiku a 

scientologii.“ 

LRH ED 107 INT 

Orders to Divisions for Immediate Compliance 

3. června 1970 

(OEC Svazek 5, str. 267)  

 

 
  

1 9 9 5  

Plovoucí jehly 

 

Na konferenci Senior C/S odhalil COB nový koncept pro F/N. 

Na základě vlastního osobního chápání definice slova „rytmus“ obviňuje přítomné z 

„falšování F/N úplně všude“. 

Zrodila se F/N se třemi zhoupnutími. 

LRH rozsáhle popsal předmět verbálních informací, zavádějících otázek a interpretace 

technologie ostatními: 
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„Ale jak člověk, který nestudoval směrnice nebo není příliš pokročilý v tréninku 

v technologii bude vědět, že mu dali off-policy nebo out-tech příkaz? 

1. Pokud se to zdá jaksi hloupé, pravděpodobně je to off-policy nebo out-tech... 

2. Požadujte, aby vám ukázali v konkrétním vydání nebo knize, o jakou směrnici nebo tech 

se skutečně jedná. 

3. Přečtěte si ji sami pro sebe a neposlouchejte žádné interpretace, které se zdají přehnané.“  

HCO P/L 13. ledna 1979 

Orders, Illegal and Cross 

(OEC Svazek 0, str. 145)  

  

„KAŽDÝ, O KOM SE ZJISTÍ, ŽE 

POUŽÍVÁ VERBÁLNÍ 

TECHNOLOGII, BUDE 

PŘEMĚTEM ETICKÉHO SOUDU. 

OBVINĚNÍ ZNÍ UVÁDĚNÍ 

INFORMACÍ, KTERÉ JSOU 

V ROZPORU S HCO BULLETINY 

A SMĚRNICEMI, NEBO BRÁNĚNÍ 

JEJICH POUŽÍVÁNÍ A APLIKACI, 

POŠKOZOVÁNÍ JEJICH ZÁMĚRU, 

MĚNĚNÍ JEJICH OBSAHU 

JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, JEJICH 

VERBÁLNÍ NEBO JINÝ VÝKLAD 

KOMUKOLI, NEBO PŘEDSTÍRÁNÍ JEJICH CITACE BEZ UKÁZÁNÍ SKUTEČNÉHO 

VYDÁNÍ. 

KAŽDÁ ZE SHORA UVEDENÝCH KATEGORIÍ PŘEDSTAVUJE VERBÁLNÍ 

TECHNOLOGII A LZE JI SHORA UVEDENÝM ZPŮSOBEM POSTIHNOUT.“ 

HCOB 15. února 1979 

KSW Series 24, Verbal Tech: Penalties 

(Tech Svazek XI, str.447)  

V tomto případě je komplikovanost interpretace COB podpořena faktem, že od vydání 

bulletinu What Is A Floating Needle v roce 1978 až do konference Senior C/S v roce 1995 

není znám žádný případ studenta nebo auditora, od Class XII až po začátečníky, který by 

přišel bez cizí pomoci ke stejnému pochopení F/N jako COB, navzdory tomu, že si definici 

objasňovaly tisíce lidí. 

Toto předefinování F/N bylo poprvé zavedeno do Pro Metering a Solo kurzů, studenti byli 

odkazování na tak neobvyklé zdroje informací jako Art Series, Marketing Series, texty o 

fyzice a encyklopedie hudby, aby to pochopili. 

LRH definice F/N na druhé straně nemůže být jednodušší: 

„Plovoucí jehla je rytmické houpání na displeji, pomalým pohybem jehly až jakoby krokem. 

„To je F/N. Žádná jiná definice není správná.“ 

HCOB 21. července 1978 

What Is A Floating Needle? 

(Tech Svazek II, str. 204) 
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Skrytý mechanizmus složitosti LRH dobře prozkoumal a kodifikoval: 

„MÍRA SLOŽITOSTI JE ÚMĚRNÁ MÍŘE NEKONFRONTACE. 

...ZÁKLADEM ABERACE JE NEKONFRONTACE. 

Do té míry, do jaké bytost nemůže konfrontovat, začne zavádět náhražky, které, tím, že se 

nahromadí, způsobí složitost.“ 

HCO P/L 18. září 1967 

Complexity and Confronting 

(OEC Svazek 4, str. 369)  

 

„Veškerá složitost obklopující jakýkoli obor nebo akci se odvozuje od větší či menší 

neschopnosti konfrontovat.“ 

HCOB 2. června 1971 Vydání I 

Study Series 2, Confronting 

(Tech Svazek IX, str. 349)  

 

„Chybu ve všech našich akcích nacházíme jako selhání vyčlenit ty skutečně důležité akce a 

zabývání se místo toho triviálními složitostmi.“ 

HCO P/L 9. listopadu 1968 

Standard Admin 

(OEC Svazek 0, str. 51)  

 

„Lidé, kteří mají v oblasti nepochopení, mají sklony vyvíjet obrovské složitosti. Mohou 

generovat neuvěřitelné zmatky a složitosti.“ 

HCOB 26. března 1979 

Misunderstood Words and Cycles of Action 

(Subject Svazek 2, str. 290)  

„Všechny pravdy jsou v podstatě prosté.“ 

Páska: Complexity 

The Power of Simplicity lectures 

17. října 1956  

 

Po zavedení nových F/N podle COB začala mít řada auditorů v tréninku ztráty, protože jejich 

pc měli v sezení overrun. Někteří dokonce z auditingu odešli. 

LRH viděl jev, kdy auditoři obcházejí F/N, z první ruky a věděl zcela dobře, jaký to má vliv: 

  

 „První velkou chybou vztahující se k Release je 

ta, která se dělá patnáct let – auditování za 

volnou, plovoucí jehlu u jakéhokoli procesu. 

TO je chyba, která bránila veškeré scientologii. 

A pokud se bude dál dělat, když se dobře ví, že 

se to nesmí, musíme to považovat za supresivní 

– ne jen ignorantské, protože, kdo dnes neví, že 

ničíte Release, když auditujete za plovoucí 

jehlu?“ 

HCOB 2. srpna 1965 

Release Goofs 

(Tech Svazek VII, str. 631)  
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1 9 9 6  

Nový Pro Metering kurz  

 

 

COB oznamuje vydání nového Pro Metering kurzu. 

Podobně jako nové kurzy Pro TR a Upper Indocs, je Pro Metering určen jako předpoklad 

veškerého auditorského tréninku. 

Poznámka: Studenti v akademii již mají e-metrové drily jako součást svých kontrolních listů. 

Tento dlouhý a pracný kurz, který vyžaduje schválení videa ze strany RTC, trval dokončit 

některým studentům víc než rok. 

Je to také povinné přeškolení pro všechny dříve vystudované auditory bez ohledu na jejich 

statistiky, produkty nebo předchozí certifikace. 

  

 

  

1 9 9 6  

Golden Age of Tech  
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COB ohlašuje vydání Golden Age of Tech. 

Ta se primárně skládá ze stovek nových drilů sepsaných členy Sea Orgu na příkaz COB. 

Není to poprvé, kdy jiní vyvíjejí drily pro auditorský trénink. Podle LRH se to zkoušelo léta. 

Po prozkoumání výsledků všech takových snah LRH napsal: 

 

„Jediné dovolené praktické drily u všech scientologických kurzů včetně kurzů osobní 

efektivity (PE) jsou:  

1) Upravený komunikační kurz pro PE  

2) Originální komunikační kurz TR 0-4 

3) Originální Upper Indoc TR 

4) E-metrové drily obsažené v publikaci Kniha e-metrových drilů 

5) Diseminační drily, když je napíši a vydám. 

ŽÁDNÉ jiné praktické drily jakéhokoli druhu nebudou povoleny. 

Jiné praktické drily se ruší. Důvod: zbytečně zabírají čas, potlačují skutečné procesy a škodí 

datům a případům. Tyto drily jsem nevyvinul ani neautorizoval a nyní jsem viděl, že se 

v nich učí alter-is jednoduchých procesů. Nejsou zapotřebí. Vyrábějí špatné auditory. Tuto 

věc jsem nyní důkladně prověřil a odhalil řadu tréninkových selhání spojených s těmito 

divokými drily. Dále jsem ve vztahu k nim odhalil řadu selhaných případů. Někde někdo 

začal bláznivě vymýšlet „drily“ a „TR“.  

Pokud tomu dovolíme pokračovat, už nebudeme vyrábět dobré auditory. Standardní drily, 

shora uvedené, se během let prokázaly jako dostačující.“ 

HCO P/L 16. dubna 1965 Vydání II 

Drills, Allowed 

(OEC Svazek 4, str. 616)  

 

Navíc k drilům s předepsaným scénářem jsou zde pro studentské auditory desítky 

memorizačních a parafrázovacích drilů. 

 

LRH napsal stejně tak o těchto typech drilů: 

  

„Zkoušení z bulletinu nebo pásky tak, že zjišťujeme, zda mohou být citovány nebo 

přeříkány, neprokazuje přesně nic. Nezaručí to, že student zná informace nebo je může 

použít či aplikovat a ani to nezaručuje, že student je tam. 

„...a tak zkoušet z toho, zda někdo ‚zná‘ text a může ho citovat nebo přeříkat je zcela scestné 

a nesmí se provádět.“ 

HCO P/L 24. září 1964 

Instruction and Examination, Raising the Standard of 

(OEC Svazek 4, str. 327)  

 

Hlavním filozofickým principem Golden Age of Tech je myšlenka prosazovaná COB, že 

bychom se měli pokusit vytrénovat studenty akademie k dokonalosti, dokonce před jakýmkoli 

internshipem. 

 

Naštěstí pro nás LRH díky létům zkušeností s trénováním studentů na všech úrovních získal 

pochopení, kam takové pokusy vedou: 
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 „Když se pokoušíte standardizovat ve 

stylu Class VIII dianetické kurzy nebo 

SHSBC či akademické úrovně, 

zpomalujete lidi až k úplnému 

zastavení.“ 

LRH ED 81 INT 

20. ledna 1969 

A Vital Target, Trained Auditor Program 

(OEC Svazek 4, str. 386)  

  

 

„Akademie mají sklon zpomalovat nebo 

zastavovat studenty s kontrolními listy SHSBC nebo nereálným či pozměněným tréninkem 

a tak se zbavují scientologů. Tolik od akademických absolventů neočekáváme.“ 

HCO P/L 18. října 1967 Vydání VII 

Academy Checksheets, Supervisor 

Conditions (OEC Svazek 4, str. 376)  

 

„Produktem kurzu je absolvent, který se naučil své materiály a úspěšně používá, co 

nastudoval. 

Produktem internshipu je bezchybný profesionál. 

Když je mezi sebou budete plést tak, že nebudete plně chápat jejich činnosti a produkty, 

skončíte s příliš dlouhými kurzy a příliš dlouhými internshipy.“ 

HCOB 26. února 1978 

Internships vs. Courses 

(Tech Svazek XI, str. 92)  

 

Okamžitě po vydání Golden Age of Tech začaly scientologické studovny vypadat úplně jinak. 

Knihovnám vévodily drilovací materiály, stoly byly pokryty simulátory a řady studentů 

postávaly před zdmi a chrlili ze sebe doslovně bulletiny. 

Položky, které patří do studovny jsou popsány v takových referencích jako HCO PL „Co je 

kurz?“ a HCOB „Kurzy, jejich ideální scéna“. Drilovací materiály, simulátory a paravany 

fungující jako zdi, do kterých studenti recitují, nejsou součástí žádných ani jiných referencí od 

Zdroje. 

 

LRH nám dává velmi jednoduché stabilní datum, jak by měla studovna vypadat: 

 

„Čím víc se budete držet přesného tréninkového vzorce akademie, jak byl vypracován 

v Saint Hillu, tím lépe na tom studenti budou...“ 

HCO P/L 17. září 1962R 

An Arrangement of the Academy 

(OEC Svazek 4, str. 599)  

 

Protože LRH nenapsal ani neschválil Golden Age of Tech ani žádné její drily, selhání statistik 

tohoto programu by nemělo být pro žádného scientologa překvapením: 
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„Kdysi jsem si myslel, že skupina je schopna vyvinout 

pravdu. Třetina století mě od této myšlenky naprosto 

odradila. 

Na druhé straně zde byly tisíce a tisíce návrhů a 

písemností, které, pokud by byly přijaty a jednalo by se 

podle nich, by způsobily naprostou destrukci veškeré 

naší práce a také duševního zdraví pc. 

A tak vím, co skupina lidí udělá a jak blázniví budou 

při přijímání nefunkční „technologie“.  

Podle skutečných záznamů je poměr asi 20 ku 

100 000, že skupina lidských bytostí vymyslí špatnou 

technologii, aby zničila dobrou technologii. 

Protože jsme se byli schopni zařídit bez návrhů, pak 

bychom se měli zocelit v pokračování tohoto přístupu, 

když už jsme to dokázali. 

...platí, že pokud to ve svých počátečních fázích nebylo objeveno skupinou, pak skupinová 

snaha, můžeme bezpečně předpokládat, k tomu v budoucnosti nepřispěje ani to úspěšně 

nezmění.“ 

HCO P/L 7. února 1965 

Keeping Scientology Working 

(OEC Svazek 4, str. 7)  

 

„Ani technologie ani směrnice nepřipouští interpretaci, pozměňování, ,nové myšlenky‘ 

vygenerované bankou. Inteligentní a konstruktivní aplikaci přesných principů ano. 

Přikrášlování a ,já to vím nejlíp‘ nikdy.“ 

HCO P/L 10. července 1986 Vydání I 

Keeping Admin Working 

(OEC Svazek 0, str. 70) 

 

„Když vše ostatní selže, dělej, co řekl Ron.“ 

LRH ED 49RA INT 

9. prosince1969 

Organization Program No. 1 

(OEC Svazek 0, str. 98)  
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 Konec 90. let   

Class VIII  

 

 

Poslední koauditing, který byl dosud dovolen OTIII – Class VIII koauditující OT Drug 

rundown, je zrušen. Podle RTC Rep FSO tento příkaz vznikl „hodně nahoře“. 

Tento koauditing OT Drug rundownu byl speciálně dán k dispozici v kontrolním listu Class 

VIII. 

Spolu se zrušením koauditingu je studentovi moderního Class VIII poprvé od zahájení kurzu 

Class VIII v roce 1968 zakázáno auditovat jakékoli OT procedury, navzdory faktu, že 

představují vážnou část jeho kurzovních materiálů. 

 

Podle LRH Class VIII nejen studuje OT materiály, ale očekává se, že bude specialistou na 

jejich použití:  

„Kurz Class VIII učí o přesném řešení všech případů ke 100% výsledkům a specializuje se 

na OT procesy a review. Vyučované procesy jsou postupy Class VIII, veškeré akce pro set-

up případu, OT procesy a review.“ 

Classification and Gradation Chart, 1975  

(Také vydáno pod "Class VIII Auditor", Admin Dictionary)  

  

„Class VIII auditor je OT auditor vytrénovaný ve speciální review technologii používané ve 

všech Qualech pro všechny úrovně a zejména pro review technologii OT sekcí.“ 

Flag Order 497 

Class VIII Course 

11. března 1968  

  

Nejdůležitější aspekt tréninku Class VIII byl nyní eliminován. Na jeho místě dnes student 

moderního Class VIII audituje stejné procedury a rundowny jako na svém Briefing kurzu 

nebo kurzu Grad V předtím – a nic jiného. 

 

A tak se vytratila další populární pobídka udělat si kurz Class VIII – auditovat ostatní nejen 

ke clearu, ale také k OT. 

 

V době sepisování tohoto materiálu (2009) je jeden student kurzu Class VIII v AOLA a na 

Flagu není žádný. 
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2 0 0 3  

HCO Sec Checky pro Class VIII  

 

Příkaz „shora“ zavádí povinný HCO Sec Check studenta před začátkem kurzu Class VIII. 

Tento sec check je také povinný pro ty Class VIII, kteří se chtějí přeškolit. 

Nikdy v historii scientologie se předtím nepožadovalo po upstat studentovi, aby si zaplatil 

a podstoupil sec check předtím, než může pokračovat v tréninku. 

Porušuje to jak účel HCO Sec Checků, tak principu inspekce před faktem: 

„Prohlášení ‚Teď tě neaudituji‘ se dělá jen, když se zpověď provádí z důvodů 

spravedlnosti... (Z ‚důvodů spravedlnosti‘ znamená, že se osoba odmítá očistit před Comm 

Ev, B of I atd., nebo jako součást specifického HCO šetření, kdy osoba tají informace nebo 

důkazy před vyšetřujícím HCO personálem.)“ 

HCOB 30. listopadu 1978R 

Confessional Procedure 

(Tech Svazek XI, str. 359)  

  

„Základní chybou organizace je INSPEKCE PŘED 

FAKTEM. To znamená inspekce předtím, než se něco 

špatného stalo. 

Taková porušení jsou tak škodlivá, že ničí každou velkou 

civilizaci – Řím, Británii, celou řadu. Protože každé flow je 

zpomaleno nebo zastaveno. 

...pasy, cla, bezpečnostní regulace, obecné zasahování ze 

strany vlády, aniž by se něco špatného stalo, tvoří 

SUPRESIVNÍ SPOLEČNOST a proto, také brzy, mrtvou 

společnost. 

Trest poté, co došlo k faktu, disciplinuje zločince a 

nestahuje většinu na úroveň zločinců.“ 

HCO P/L 6. února 1968 

Organization--The Flaw 

(OEC Svazek 0, str. 66)  
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2 0 0 4  

Golden Age of Knowledge  

 

COB ohlašuje vydání Golden Age of Knowledge.  

První částí tohoto programu bylo vydání Kongresů a dalších LRH přednášek, některé nebyly 

předtím zveřejněny. 

COB vysvětlil přítomným, že tyto Kongresy vůbec poprvé poskytnou chronologickou 

sekvenci objevů, které LRH v scientologii učinil. Citoval z LRH takto: 

  

„Chronologické studium materiálů je potřebné pro dokončení tréninku skutečně 

vrcholového experta. Vidí, jak se obor vyvíjel, a tak je schopen vidět, co jsou nevyšší 

vývojové úrovně. Nikoli poslední výhodou je definování slov a termínů, protože každý 

z nich, když se originálně použil, byl definován ve většině případů se značnou přesností, 

takže člověku nezůstanou žádná nepochopení.“ 

HCOB 30. července 1973 

Scientology, Current State of the Subject and Materials 

(Tech Svazek X, str. 506)  

 

COB vysvětlil, že Kongresy poskytnou chybějící nástroj pro chronologické pochopení. 

Kdyby COB dokončil citát jen bezprostředně následující větou, veřejnost by viděla, že LRH 

měl na mysli zcela jiný přístup: 

  „Z tohoto důvodu by kontrolní list Briefing 

kurzu měl obsahovat pouze chronologicky 

sestavené materiály studované v daném sledu...“ 

HCOB 30. července 1973 

Scientology, Current State of the Subject 

and Materials, (Tech Svazek X, str. 506) 

 

Protože COB přehodil důraz z Briefing kurzu na 

pásky, které lidé poslouchají v autě po cestě 

domů, toto vydání udělalo málo pro zvýšení 

počtu auditorů. Ve skutečnosti řada scientologů 

musela přerušit kurz, aby uposlechli příkaz 

k dokončení Kongresů do určitého data. 
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Druhou částí Golden Age of Knowledge bylo Osvěcující centrum (Enlightement center), 

velké zařízení, které může stiskem tlačítka vybrat a přehrát cokoli z mnoha LRH pásek o 24 

různých předmětech. Podle COB to byl ten nástroj, který zaplaví orgy novou veřejností, když 

jí umožní prostě: „Stisknout tlačítko a mít poznání.“ 

I když vzrůstající dostupnost k LRH scientologové vždy vítají, osvěcující centrum se ukázalo 

být produktem se špatně provedeným marketingovým průzkumem, důkazem je fakt, že se 

používá výjimečně. Po počátečních fanfárách je dnes zapomenuto. 

  

 

  

2004  

STUDIJNÍ TECHNOLOGIE 

 
Při vydání Kongresů na slavnosti Golden Age of Knowledge v roce 2004 COB prohlásil toto: 

„Tyto glosáře jsou tak dobré, že ani nepotřebujete slovník.“  

 

O tři roky později při vydání „Basiců“ opakoval stejné chlubení doslova. 

Podle každé jednotlivé reference LRH si však student důkladně objasňuje nepochopená slova 

pomocí slovníku, nikoli glosáře:  

  

„Studenti, které osobně zkouším, začnou mít pohled lovené zvěře a nosí si slovníky – ALE 

NEBUDOU NADÁVAT NEBO NEONEMOCNÍ ANI NEUTEČOU. A BUDOU 

POUŽÍVAT, CO SE NAUČILI.“ 

HCO P/L 24. září 1964 

Instruction and Examination—Raising the Standard of 

(OEC Svazek 4, str. 327)  

  

„Žádný supervizor by se neměl pokoušet definovat anglická slova z vlastní hlavy, když 

opravuje studenta, protože to vede k příliš mnoha sporům. U anglického slova otevřete 

slovník.“ 

HCO P/L 4. října 1964 

Theory Checkout Data 

(OEC Svazek 4, str. 333)  

  

„Pro objasnění slova si ho najdeme v dobrém slovníku.“ 

HCOB 23. března 1978RB 

Word Clearing Series 59, Clearing Words 

(Tech Svazek XI, str. 95)  
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„Každé slovo, na které narazíte, které bude odpovídat jedné nebo více definicím 

nepochopeného slova či symbolu, se musí objasnit za použití slovníku správného rozsahu 

nebo více slovníků, učebnice nebo encyklopedie.“ 

HCOB 17. července 1979RB, Vydání I 

Word Clearing Series 64RB, The Misunderstood Word Defined 

(Subject Svazek 2, str. 315)  

  

Účinky zrychleného objasňování slov při tréninku auditorů LRH dobře zdokumentoval: 

„Předvedu vám úplný dialog supervizora, který bude efektivní: 

Supervizor: „OK. Jsou nějaká slova, kterým jsi nerozuměl?“  

Student: „Dobře... ano... tohle.“  

Supervizor: „Dobře, podívej se na něj do slovníku.“  

...když supervizor dělá cokoli jiného, máte zmrzačený kurz. 

...Pokud se to používá, kurzy začnou běžet rychle, vaši studenti se začínají učit rychle a vše 

začíná jít dobře.“ 

HCOB 26. června 1971RA, Vydání II 

Word Clearing Series 41RA 

Supervisor Two-Way Comm and the Misunderstood Word 

(Tech Svazek IX, str. 390)  

  

Okamžitě poté, co COB oslavoval své nové glosáře, řada supervizorů začala studentům 

dovolovat studovat v akademii bez slovníků. Jiní supervizoři na to dávali dotaz. Jen pár se 

jich drželo linie a dělali přesně to, co říká Ron. 

 

Protože je zmenšování významu technologie objasňování slov pro trénink tak katastrofální, 

LRH nenechává nikoho na pochybách, kdo by tak činil nebo proč: 

  

„Supervizor, který... nechává studenty studovat bez 

slovníků a demo kitů... a neaplikuje plně studijní 

technologii za použití technologie objasňování slov, je 

samozřejmě supresivní a měl by být deklarován, 

protože aktivně brání scientologům v tom, aby měli ke 

scientologii přístup a měli z ní prospěch.“ 

HCO P/L 30. října 1978R 

Courses, Their Ideal Scene 

(OEC Svazek IV, str. 424)  

  „Protože studijní technologie je naším primárním 

mostem ke společnosti a základní prevencí out-tech a 

out-admin, pokud se bude jakékoli provinění ze shora 

uvedených potvrzené etickým soudem OPAKOVAT a 

dotčený bude mít na toto provinění dva etické soudy, 

může být pak předvolán před Comm Ev s obviněním SPÁCHÁNÍ ČINU NEBO 

OPOMENUTÍ S CÍLEM VĚDOMĚ POTLAČIT, ZREDUKOVAT NEBO ZBRZDIT 

SCIENTOLOGII NEBO SCIENTOLOGY, a pokud bude shledán vinným bez jakékoli 

rozumné pochybnosti, může být deklarován za SUPRESIVNÍ OSOBU a vyloučen s plnými 

tresty.“ 

HCOB 4. dubna 1972R, Vydání III 

Word Clearing Series 48, Ethics and Study Tech 

(Subject Svazek 2, str. 266)  
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„Co je to za ,supa‘, že nevytáhne e-metr a nenajde to slovo? SP? Nebo co?“ 

HCO P/L 16. března 1972, Vydání V 

What Is a Course, High Crime 

(OEC Svazek 5, str. 511)  

  

 

  

2 0 0 7 

„Basicy“ 

 

COB ohlašuje vydání „Basiců“. 

Všem scientologům se nařizuje udělat si tento kurz, který se skládá z 18 knih a 280 

přednášek. 

Studovny orgu, určené LRH pro trénink auditorů jako je Akademie nebo Briefing kurz, se 

mění na studovny pro „Basicy“. Další jako studovny pro Class VIII a internshipy jsou 

okamžitě uzavřeny. 

Na rozdíl od standardních akademických kurzů nemají „Basicy“, kurz vymyšlený COB, 

žádnou praktickou sekci a neučí vůbec žádné auditovací dovednosti. 

LRH byl svědkem experimentů s čistě teoretickými kurzy již dříve, včetně kurzů sestavených 

ze všech knih. 

Může o tom říci dost: 
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„Protože jsme všichni byli vytrénováni ve 

vzdělávacím systému zhruba poloviny dvacátého 

století, máme sklon si myslet, že když lidi rozdělíme 

do tříd a necháme je vrhat se podle rozvrhu na 

knihy, že je to vzdělá. Nevzdělá. Jsme tu, abychom 

vytrénovali auditory, ne abychom je vzdělávali. 

...můžete si mimo akademii pohrávat s teorií, číst 

knihy atd. Ale jen v akademii se můžete NAUČIT 

určité věci a žádné knihy na světě vás je nenaučí.“ 

HCOB 7. června 1961 

Academy Schedule, Clarification of 

(OEC Svazek 4, str. 568)  
 

„Teorii a procesy si lze vzít z knih a pásek a také při 

výuce. Technické dovednosti si nelze vzít odjinud než 

z akademie... to je fakt prokázaný léty pozorování.“ 

HCO P/L 17. dubna 1961 

Training, Professional 

New Policy 

(OEC Svazek 4, str. 565)  
 

„Nemůžete vyučovat v akademii malý Saint Hill kurz. Nechejte to na Saint Hill.“ 

LRH ED 667 INT 

9. listopadu 1967 

Academy Checksheets 

(OEC Svazek 4, str. 630)   

 

  

2007  

Polní auditoři  

 

COB znovu obrátil svou pozornost na pole.  

Na OT summitu na konci roku 2006 vyložil COB plány na „100% dokonalý auditing na všech 

úrovních scientologie“. Říká přítomným, že se pracuje na nových drilech Golden Age of Tech 

pro polní auditory, kteří zvládají novou veřejnost.  
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V podivné repríze roku 1983 se Qual terminály z Flagu a ASHO vnucují polním auditorům do 

jejich domovů, provádějí inspekce foldrů, fotografují si byty a auditovny a nařizují 

crammingy, přeškolení a etické kondice. 

Na rozdíl od roku 1983 však předvolání na Qual dostává každý polní auditor pod pohrůžkou 

zrušení I HELP licence, když neposlechne. 

Dále se zavádí nová pozice „Bridge Tracking I/C“ (sledování postupu po Mostě) pro 

monitorování pole. Každý polní auditor má nařízeno dodat jména všech svých pc 

a kategorizovat je na škále 1 až 4 podle pokroku na Mostě. 

Kromě porušení HCOB Superior Service Image uvedené dříve, mnoho lidí z veřejnosti, kteří 

to vidí, soukromě komentují, že je „příliš nebezpečné být dnes auditorem“. Řada polních 

auditorů to vidí stejně, začnou si hledat vedlejší práci nebo úplně přestanou auditovat. 

 

 

  

2 0 0 9  

Současné statistiky 

Téměř dva roky po vydání Basiců (a řadu let po dvou „Zlatých érách“) jsou tréninkové 

statistiky pro nové auditory Class IV, Grad V, Class VI, Class VIII a dokončení internshipů 

každá z nich na nejnižší úrovni za celou dobu existence. 

 

Shrnutí 
V důsledku Golden Age of Tech, Golden Age of Knowledge a „Basiců“ máme dnes toto: 

 Největší počet předpokladů, které se musí splnit před tréninkem, v historii 

scientologie 

 Nejdelší kontrolní listy akademických úrovní v historii scientologie 

 Největší soustavu drilů neschválených LRH v historii scientologie  

 Největší soustavu memorizačních drilů v historii scientologie  

 Největší soustavu parafrázovacích drilů v historii scientologie  

 Nejdelší kontrolní list Briefing kurzu v historii scientologie  

 Nejdelší kontrolní list kurzu Class VIII v historii scientologie 

 Nejdelší internshipy v historii scientologie  

 Nejméně koauditingu na stupních a NED v historii scientologie  

 Nejdelší čistě jen teoretický kurz v historii scientologie  
 

V důsledku toho:  

 Nejméně vytvářených auditorů v historii scientologie.  
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ŘEŠENÍ A ŠPATNÁ PROČ  

„...materiál, ze kterého se vyrábějí rakve“  

 

Za posledních dvacet let COB oznámil na scientologických slavnostech a také na speciálních 

brífincích pro vybraný personál za zavřenými dveřmi bezpočet nejrůznějších Proč pro 

nedostatek ve velkém produkovaném tréninku auditorů. 

Níže zkoumáme tři z těchto Proč: 

  

1 

Golden Age of 

Tech 

 

V roce 1996, kdy se statistiky již celosvětově kymácely, COB oznámil první velké řešení 

problému – Golden Age of Tech. 

Tehdy oznámil své dnes již proslulé Proč: 

  

„Slepí vedli slepé.“  

  

2 

Golden Age of 

Knowledge 

 

O osm let později v roce 2004, kdy statistiky byly významně nižší než před zavedením 

Golden Age of Tech, vydal své další řešení – Golden Age of Knowledge fáze I. 

A tehdy oznámil nové Proč:  

  

„Žádná tabulka, která by vás provedla materiály.“  

 

Vysvětlil, že scientologové nikdy předtím nevěděli, jaké materiály mají studovat nebo 

v jakém pořadí, a prohlásil, že jsme byli všichni „v Matrixu“. „To bylo,“ uzavřel, „Proč, 

které bylo před vašima očima, ale prostě jste ho nemohli vidět.“ 

  

3 
„Basicy“ 

 

O tři roky později, s tréninkovými statistikami vůbec nejníže za celou dobu, vydal COB 

Golden Age of Knowledge fázi II neboli „Basicy“. 
 

Tehdy oznámil nejposlednější „Proč“:  

  

„Žádný scientolog nikdy nerozuměl scientologickým základům, protože přepisovači měli 

M/U (nepochopení).“ 

  

Každé z těchto Proč očernilo dřívější trénink jako něco pomýleného nebo neúplného, 

navzdory desítkám tisíc lidí, kteří v té době trénovali podle LRH kontrolních listů (nebo LRH 
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schválených) – často s LRH přímo na linii. 

COB dodnes nepřestává charakterizovat auditory vytrénované před rokem 1996 jako slepé, 

ztracené a nechápající scientologii. 

LRH to ale viděl jinak:  

 

„Vynikající auditorský trénink je nyní k dispozici v každé akademii.“ 

HCO P/L 26. května 1961 Vydání II 

KSW Series 2, Quality Counts 

(OEC Svazek 0, str. 16)  

„S tím, co nyní víme, neexistuje student, kterého 

bychom zapsali a kterého by nešlo správně vytrénovat.“ 

HCO P/L 7. února 1965 

Keeping Scientology Working 

(OEC Svazek 0, str. 7)  

„Trvá mi asi 3 až 4 týdny protáhnout auditora skrze 

kurz tak, aby dělal dobrou bezchybnou práci.“ 

HCOB 16. srpna 1972 

C/S Series 84, Flubless C/Sing 

(Tech Svazek X, str. 198)  

 

„Extrémně vysoký kalibr auditora, který vyrábíme, vyvolává vzdechy úžasu pokaždé, když se 

tito noví absolventi vrací do své oblasti.“ 

HCOB 8. března 1962 

The Bad "Auditor" 

(Tech Svazek VI, str. 452)  

 

„...převážná většina auditorů má vysoké profesionální svědomí a jsou ochotni studovat, 

drilovat a dělat vše možné, aby vylepšovali svou tech.“ 

HCOB 22. ledna 1977 

KSW Series 21, In-Tech, The Only Way to Achieve It 

(Tech Svazek XI, str. 13)  

 

„Auditoři odvádějí zkrátka a dobře velmi dobrou práci.“ 

HCOB 22. července 1963 Vydání III 

Org Technical HGC Processes and Training 

(Tech Svazek VII, str. 236)  

 

„Zabýváme se a vždy jsme se zabývali trénováním 

auditorů. A dnes jsme toho schopni mnohem rychleji a 

efektivněji.“ 

LRH ED 299 INT, 28. září 1978 

The End of Endless Training 

(OEC Svazek 4, str. 419) 

 

Jak je vidět shora, statistiky auditorského tréninku klesají 

níž a níž s vyhlášením každé nové „Zlaté éry“. Je to tak zlé, 

že neformální průzkum téměř všech orgů Class V po celých 

USA od začátku roku 2008 do začátku roku 2009 zjistil, že 

převážné většině orgů se v žádném z měsíců nepodařilo vyprodukovat ukončení jednoho 

velkého auditorského kurzu. Podle LRH takový pád statistik prokazuje mimo pochybnost, že 

každá „Zlatá éra“ se zakládá na nesprávném Proč: 
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„PROČ = ten základní nalezený problém, který 

povede k zotavení statistik. 

ŠPATNÉ PROČ = nesprávně identifikovaný 

problém, který při své aplikaci nevede 

k zotavení.  

...skutečné Proč, když se najde a opraví, vede 

okamžitě ke zlepšení statistik. 

Nesprávné Proč, když se opravuje, dále 

stlačuje statistiky dolů.“ 

HCO P/L 13. říjen 1970 Vydání II 

Data Series 19, The Real Why 

(Management Series Svazek 1, str. 82)  

 

„Jedna z prvních věcí, kterou vám řeknu, je, že 

jste operovali se špatným Proč – proto šly 

statistiky dolů, protože vás to vzdálilo ještě dál 

od ideální scény.“ 

HCO P/L 15. března 1977RA Data Series 41RA 

Evaluation: The Situation 

(Management Series Svazek 1, str. 154)  

  

„Skutečné Proč musí vést ke zlepšení existující scény... 

...,fungovat s nesprávným Proč‘ je materiál, ze kterého se vyrábějí rakve.“ 

...nesprávná Proč způsobí, že se lidé napůl upracují k smrti při zvládání programu, který 

klade pštrosí vejce a pěkně zkažená.“ 

HCO P/L 17. února 1972 Data Series 23 

Proper Format and Correct Action 

(Management Svazek 1, str. 89)  

 

Podle LRH je každé nesprávné Proč svévolností. Pokud podle něj člověk operuje, musí pak 

zavést další svévolnost a novou out-tech ve snaze vyřešit problémy vytvořené původním 

nesprávným Proč: 
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„Svévolnost je zřejmě jen nesprávné Proč udržované 

zákonem. A když bude takhle udržované, způsobí krach 

dotčeného místa.“ 

HCO P/L 13. října 1970, Vydání II 

Data Series 19, The Real Why 

(Management Series Svazek 1, str. 82)  

 

„Zavedení svévolnosti do problému nebo řešení vzývá 

další zavedení svévolností do problémů a řešení.“ 

Scientology 0-8, The Book of Basics 

Kapitola 5, The Logics and Dianetic Axioms 

(Logic # 15)  

 

„Pokaždé, když se zavede svévolnost, snižuje to rozum 

a tónovou úroveň skupiny jako celku a povede to 

k potřebě zavést další dvě nebo tři svévolnosti.“ 

LRH článek z 11. prosince 1950 

Group Dianetics 

(První vydání R&D Volume 5, str. 261) 

 

„Průzkum ukazuje, že orgy chřadnou a klopýtají prostě 

a jen proto, že se vynechávají životně důležité akce nebo zavádějí škodlivé svévolnosti.“ 

HCOPL 29. prosince 1971RB REV 4. září 1990 

Flag Representative, Purpose Of 

(OEC Svazek. 7, str. 1407)  
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SKUTEČNÉ PROČ 

„...U KOŘENE KAŽDÉHO ŠPATNÉHO STAVU...“ 

 

JAKKOLI JSOU ÚČINKY ŠPATNÝCH PROČ A SVÉVOLNOSTÍ 

NIČIVÉ,  NEJSOU SAMY ZÁKLADNÍ  PŘÍČINOU PRO 

ZHROUCENÍ TRÉNINKU. 

EXISTUJE SKRYTÝ FAKTOR,  KTERÝ VYSVĚTLUJE,  PROČ 

SE VŮBEC V PRVNÍ ŘADĚ NAJDE TAK  MNOHO ŠPATNÝCH 

PROČ – A PROČ, I KDYŽ SE STATISTIKA  NEZOTAVÍ, JSOU 

TATO PROČ STÁLE DÁL PROSAZOVÁNA. 

TEN SAMÝ FAKTOR VYSVĚTLUJE, PROČ JSOU DNES ORGY 

PROSÁKLÉ OUT-TECH – A PROČ SE TO UVĚDOMOVACÍM 

ZPRÁVÁM OHLEDNĚ TÉTO  OUT-TECH PSANÝM PO LÉTA 

NAHORU PO LINIÍCH NEDAŘÍ VYŘEŠIT. 

PODLE LRH JE TENTO SKRYTÝ FAKTOR NEUSTÁLE 

PŘÍTOMEN,  KDYŽ JSOU STATISTIKY  DOLE: 

  

„NADŘÍZENÝ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK 

MÁ MĚKNUTÍ MOZKU, POKUD SI 

MYSLÍ, ŽE STATISTIKY PROSTĚ  

ZŮSTÁVAJÍ DOLE. VŽDY JSOU 

DOLE TVRDĚ DRŽENY.“ 

 

KE KRIZOVÝM SITUACÍM 

NEDOCHÁZÍ PROTO,  ŽE JE NĚKDO 

NEČINNÝ. JSOU VYTVÁŘENY –  

AKTIVNĚ.  VYŽADUJE HODNĚ PROTIZÁMĚRU ZASTAVIT 

FLOW ORGU – JESTLI TOMU NEVĚŘÍTE, POMĚŘTE TO 

ÚSILÍM,  KTERÉ VYDÁVÁTE NA TO, ABY SE VĚCI DAŘILY. 

CO TLAČÍ TAK TVRDĚ PROTI? 

KRIZOVÉ SITUACE JSOU VYTVÁŘENY.  JEN TAK SE 

NESTÁVAJÍ.  A KAŽDÉ ŠETŘENÍ V OBLASTI, KDE 

STATISTIKY NEJDOU NAHORU,  NEODHALÍ JEN POUHOU 

NEDBALOST,  ALE TAKÉ SKUTEČNÉ ZLOČINY.“ 
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HCO P/L  16.  LEDNA 1966R 

DANGER CONDITION 

(OEC  SVAZEK 1, STR.  553)   

 

„POKUD ČLOVĚK VKLÁDÁ VELKÉ ÚSILÍ, ABY DOSTAL 

GRAF NAHORU,  ALE TEN NAHORU NEJDE, PAK MUSÍ BÝT 

SKRYTÝ PROTIZÁMĚR, KTERÝ HO DRŽÍ DOLE.“ 

HCO P/L  6. LISTOPADU 1966R VYDÁNÍ I 

STATISTIC INTERPRETATION,  STATISTIC ANALYSIS 

(OEC  SVAZEK 7, STR.  335)   

 

„POKUD SPRÁVNĚ OHLÁŠENÉ 

NESPRÁVNOSTI, KTERÉ OHROŽUJÍ 

ORG,  NEJSOU  NAPRAVENY,  PAK 

ČLOVĚK PŘEDPOKLÁDÁ,  ŽE 

EXISTUJE SUPRESE.“ 

HCO P/L  7. PROSINCE 1969 

ETHICS, THE DESIGN OF 

(OEC  SVAZEK 0, STR.  517) 

 

„LHOSTEJNÉ VEDENÍ, DOKONCE I NEČINNOST NEMŮŽE 

STÁHNOUT STATISTIKY DOLŮ. JEN UTLAČOVATELSKÁ 

OSOBA MŮŽE.“ 

HCO P/L  10.  ÚNORA 1966R 

TECH RECOVERY 

(OEC  SVAZEK 4, STR.  1087)   
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„U KOŘENE  KAŽDÉ  ŠPATÉ  SITUACE  BUDE  

NALEZENA UTLAČOVATELSKÁ  OSOBA.“  

HCO P/L  16.  KVĚTNA 1965 VYDÁNÍ II 

INDICATORS OF ORGS 

(OEC  SVAZEK 1, STR.  750) 

  
  

 
   

PŘEDNÁŠKY ANATOMIE LIDSKÉHO DUCHA (ANATOMY 

OF THE SPIRIT OF MAN) 

WHAT SCIENTOLOGY IS DOING, 6.  ČERVNA 1955 
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 „A TAK MŮŽEME PŘEDPOKLÁDAT,  ŽE 

TI, KDO JAKSI TÍHNOU K OČERŇOVÁNÍ, 

NIČENÍ A STŘÍLENÍ LIDÍ, A MAJÍ TO 

JAKO SVŮJ JEDINÝ CÍL,  MOHOU 

PRONIKNOUT DO SCIENTOLOGIE 

A MOHOU ODSTRANIT VĚCI  

Z TECHNICKÝCH LINIÍ NEBO 

PERVERTOVAT ČI POZMĚNIT VĚCI NA 

TECHNICKÉ LINII, V DŮSLEDKU ČEHO 

PAK NEBUDE SCIENTOLOGIE 

FUNGOVAT.“ 

 

 „A OD ČÍM  VYŠŠÍ POZICE NA ŘÍDÍCÍ LINII POCHÁZÍ MOC, 

TÍM ŠIRŠÍ OBLAST ALTER-IS POKRÝVÁ.“ 

CLASS VIII  PÁSKA  1 

"AN INTRODUCTION TO STANDARD TECH" 

24. ZÁŘÍ 1968  

  

 
"EXISTUJÍ LIDÉ, KTEŘÍ UTLAČUJÍ. JE JICH JEN PÁR.  

ČASTO VYSTOUPAJÍ DO ŘÍDÍCÍ POZICE A VŠECHNY VĚCI 

SE ZAČNOU KAZIT. JSOU TO V ZÁSADĚ PSYCHOPATICKÉ  
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OSOBNOSTI.  CHTĚJÍ MÍT POZICI, ABY MOHLI ZABÍJET. 

…PŘIŠLI, KDYŽ PŘIŠLI, DO POZICE ŘÍZENÍ VĚCÍ, 

PROTOŽE NIKDO, KDYŽ STOUPALI VZHŮRU,  NEŘEKL 

‚NE.‘ JSOU POMNÍKEM PRO ZBABĚLCE, ROZUMNÉ LIDI, 

KTEŘÍ JE NEZASTAVILI  V DOBĚ, KDY BYLI JEŠTĚ JEN 

MALÍ NÁSILNÍCI A JEŠTĚ BYLI ZRANITELNÍ.“ 

HCO P/L  7. PROSINCE 1969 

ETHICS, THE DESIGN OF 

(OEC  SVAZEK 1, STR.  483)   

 
PŘEDNÁŠKY ANATOMIE LIDSKÉHO DUCHA (ANATOMY 

OF THE SPIRIT OF MAN) 

CO SCIENTOLOGIE DĚLÁ,  6. ČERVNA 1955 

 

„MŮŽEME ZŮSTAT NA SLUNCI JEN TAK DLOUHO,  DOKUD 

NENECHÁME SKUTKY OSTATNÍCH PŘINÉST TEMNOTU.“  

HCOPL  8.  ÚNORA 1960 

HONEST PEOPLE HAVE RIGHTS, TOO 

(OEC  SVAZEK 0 STR. 461) 

 
 


