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V Kodani 15. října 2003 
 
 
 
 
Vážený Guillaume Lesevre, 
 

v současné době byl ohledně mne vydán non-enturbulation příkaz (pozn. R-factor: tento 
příkaz znamená, že daný člověk nesmí nikoho rozrušovat špatnými zprávami ohledně 
scientologie a pokud to udělá, bude prohlášen za Utlačovatelskou osobou – za traviče 
studní). Zřejmě proto, že jsem byl příliš hlasitý ohledně určitých mých pochyb. Souhlasil jsem 
s OSA EU (pozn. R-factor: oddělení pro zvláštní záležitosti – má na starosti „útoky“ proti 
církvi) převést mou komunikaci na správné linie. Vzpomínám si, že mi Achim z 
evropské kanceláře členství IAS (Mezinárodní asociace scientologů) jednou řekl, že bych 
měl vždy napsat vám, pokud budu mít otázky ohledně statistik. Tímto dopisem tak tedy 
činím. 

Nepodařilo se mi vidět tu všechnu expanzi a rozvoj Scientologie, o které nám vždy říkali na 
různých scientologických slavnostech. Mé pokusy o použití principu „Dívej se a 
neposlouchej“ vždy skončily tak, že jsem žádný skutečný rozvoj od roku 1984 (kdy jsem se 
k Scientologii připojil) až do dnešních dnů neviděl. Vzpomínám si na zprávu ohledně 
uvolnění stupně OT IX a X (pozn. R-factor: OT jsou označení pro nejvyšší stupně 
v scientologii; dnes jsou přístupné stupně I až VIII; ostatní stupně budou zpřístupněny, až 
bude scientologie určité velikosti, viz dále – je to tedy cesta k tomu, jak přimět ty, co už 
dosáhly vrcholu, aby pokračovaly se šířením scientologie dále). Stojí v ní, že všechny 
organizace třídy V musí být velikosti Saint Hill dříve, než se tyto stupně OT IX a X uvolní. 
Vypadá to, jako kdyby nikdy nemělo dojít k uvolnění těchto stupňů!! Je tato zpráva stále 
v platnosti? 

Vlastním několik knih „Co je Scientologie“ z roku 1978, 1992 a 1998, protože jsou v nich 
různé statistiky. Dlouhodobé trendy obecně vypadají dobře, ale definice jednotlivých statistik 
se mění od edice k edici a stává se pak obtížným či nemožným jakékoli porovnání. Například 
verze z roku 1998 tvrdí, že existuje 8 milionů scientologů na celém světě. Také, že existuje 
personálu 11.310 osob. To znamená, že množství „veřejnosti – zákazníků – scientologů“ je  
7.988.690 osob. 

Když vezmu počet scientologických organizací a misí na celém světě (ze seznamu na 
konci této knihy z roku 1998), dostanu číslo 144 organizací a 229 misí. Pokud spočítám toto 
v roce 1992, dostanu 125 organizací a 237 misí. Jak je vidět, statistika (graf) počtu 
organizací roste, ale počet misí klesá. Pravděpodobně se z některých misí staly organizace 
(pozn. scientologická organizace, zkráceně org, je vyšší forma než mise; musí splňovat 
určité požadavky ohledně počtu pracovníků, jejich postupu v scientologii, vybavení, …; určitý 
stupeň organizace je Saint Hill, což odkazuje na původní Hubbardovu organizaci v Anglii a 
porovnává např. její výkon a počty zaměstnanců). Takže celkový nárůst počtu organizací 
jsou 3% za 6 let, od roku 1992 do 1998. 

Podívejme se i na průměrný počet scientologů na misi/organizaci dle knihy z roku 1998: 

Celkový počet scientologů – veřejnosti:    7.988.690 
Celkový počet misí a organizací:               373 
Průměrný počet scientologů na organizaci či misi:       21.417 



Po dobu několika let jsem tiskl scientologické časopisy pro dánskou scientologickou 
organizaci. Jejich méně důležité časopisy se posílaly méně než 10.000 lidem. Toto číslo je 
velikost jejich „minor CF“ = adresy těch, co si někdy koupili nějakou scientologickou knihu. 
(pozn. R-factor: minor CF = minor Central File = méně důležitý adresář – toto je adresář 
takřka všech, se kterými scientologové někdy mluvili, koupili si knihu, …, ale neznamená to, 
že to jsou aktivní scientologové; znamená to, že na takovou adresu lze poslat nějaký 
reklamní časopis církve; pojďme tomuto minor CF říkat velký adresář, protože obsahuje 
hodně adres. Naproti tomu major CF obsahuje adresy lidí, kteří již někdy platili za služby v 
církvi a vyplatí se jim tedy zaslat i dražší propagační materiály; tomuto říkejme klíčový 
adresář – obsahuje daleko méně osob než velký adresář, ale tyto adresy jsou pro církev 
důležitější, klíčovější.) 

Pouze 1 z 25 lidí, co si koupí scientologickou knihu se stane scientologem. To jsou 4% 
z těch, co si koupí knihu (viz počet lidí ve velkém adresáři). To tedy znamená, že dánská 
organizace má zhruba 400 scientologů z veřejnosti, což zhruba odpovídá mému osobnímu 
odhadu. Znám tuto organizaci 19 let. Jejich klíčový adresář má okolo 1000 jmen, ale to 
zahrnuje i řadu těch, kteří již nejsou scientology nebo ty, kteří nikdy nedokončili svůj kurs a 
nikdy se vlastně ani scientology nestali. 

400 scientologů tedy není vyloženě nereálné číslo. 

V červenci minulého roku mne paní Jennifer Weberová, z CLO EU, požádala o zpracování 
nabídky tisku časopisů pro 19 organizací v Evropě. Celkové číslo tohoto méně důležitého 
(minor) vydání, bylo 200.000 kopií. Toto když vydělíme 19 organizacemi, dostaneme číslo 
10,526 jmen ve velkém adresáři na jednu organizaci. Zhruba to samé jako v Dánsku. 

Paní Jennifer mne také požádala o nabídku tisku jejich hlavního časopisu, který čítal 
celkem 19.130 kusů pro všech 19 organizací v EU. To je přibližně 1000 jmen na jednu 
organizace, což opět odpovídá číslu v klíčovém adresáři v Dánsku. 

Ukazuje to tedy, že dánská organizace je jen hezký a obyčejný evropský průměr. 

Pokud budeme předpokládat, že ostatních 19 evropských organizací má ten samý poměr 
scientologů a ne-scientologů ve svém klíčovém adresáři, dostaneme číslo 400 scientologů 
na jednu organizaci, což si myslím je správné číslo. 

Jennifer mne také požádala o nabídku tisku časopisu Advance a časopisu Auditor pro 
organizaci AOSH EU. Jejich klíčový adresář má 58.000 adres. Tiskl jsem Auditor a Advance 
pro AOSH EU od roku 1989 do 1996 a klíčový adresář se pohyboval mezi 68 – 72 tisíci 
jmen. Od roku 96 jsem žádný časopis pro AOSH EU netiskl. Potom, v červenci 2002 jsem 
dostal požadavek na tisk znovu, ale klíčový adresář měl již jen 58.000 jmen. To ukazuje 
dramatický pokles. Ze 72.000 na 58.000 je to okolo 20%. A člověk musí brát v úvahu, že CF  

Z toho tedy vidíme, že AOSH EU vyřadila okolo 14.000 jmen za dobu 6-10 let!!! 

Jsem si jist, že již tušíte, kam směřuji. Je to můj pokus o zjištění pravdy ohledně těchto 
mých pochyb. Abych se mohl rozhodnout, zda Scientologie je dobrá či špatná organizace. 
Adresář je, jak se zdá, výborný ukazatel, protože jak vím, tak scientologická organizace 
neopomene jedno jediné jméno, které do něj může přidat. Proto jsem si jist, že malý adresář 
(minor CF) zahrnuje každičkou osobu v Evropě, které by se mohl poslat časopis. Většina 
z nich jsou jen ti, co si koupili knihu a vůbec ne scientologové. 

Také jsem si stáhl z internetu  výroční zprávu nakladatelství New Era, která je dostupná na 
dánském obchodním rejstříku. Ukazuje, že nakladatelství má poslední 3 roky nízké statistiky 
(výkony). 

Zůstává tedy jedna otázka: Kde je ta všechna expanze a rozvoj? 

 
 
Těším se na vaši odpověď a zůstávám s pozdravem 
 
Robert Dam 


