
SCIENTOLOGI
Gjør verden til et bedre sted

Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron
Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og
enkelheten ved sitt åndelige jeg.

Scientologi består av spesifikke aksiomer som definerer de underliggende
årsakene og prinsippene i tilværelsen, og et enormt område av observasjoner
innenfor humaniora. Den er en filosofisk helhet som bokstavelig talt gjelder for
alt liv.

Denne omfattende kunnskapsmengden resulterte i to anvendelser av emnet:
For det første en teknologi mennesket kan bruke til å øke sin åndelige bevissthet
og oppnå friheten søkt innen mange store filosofier. Og for det andre et stort
antall fundamentale prinsipper mennesker kan bruke til å forbedre sine liv. På
dette andre anvendelsesområdet tilbyr faktisk Scientologi intet mindre enn
praktiske metoder for å forbedre ethvert aspekt ved vår tilværelse – midler til å
skape nye måter å leve på. Og fra dette kommer det materialet du skal til å lese.

Dataene som blir presentert her, samlet fra L. Ron Hubbards skrifter, er bare
ett av verktøyene som kan finnes i Scientologi-håndboken. Den er en omfattende
veiviser, og inneholder tallrike anvendelser av Scientologi, som kan brukes til å
forbedre mange andre områder av livet.

I dette heftet har redaktørene tilføyd en kort introduksjon, praktiske øvelser
og eksempler på vellykket anvendelse.

Mange nye fenomener om mennesket og livet er beskrevet i Scientologi.
Derfor kan du støte på uttrykk på disse sidene som er ukjente for deg. Disse er
beskrevet første gang du støter på dem, og i ordlisten bakerst i heftet.

Scientologi er til for å brukes. Den er en praktisk filosofi, noe man gjør. Ved
å bruke disse dataene, kan du forandre tilstander.

Millioner av mennesker som ønsker å gjøre noe med tilstandene de ser rundt
seg, har anvendt denne kunnskapen. De vet at livet kan forbedres. Og de vet at
Scientologi virker.

Det vil du også finne ut hvis du bruker det du leser på disse sidene til å hjelpe
deg selv og andre.

DEN INTERNASJONALE SCIENTOLOGIKIRKEN

I din nærmeste Scientologikirke eller -misjon (disse kan du finne på
www.scientology.org) kan du ta kurs for å øke din forståelse og få ytterligere
materialer for å utvide kunnskapen din.



Av og til skader folk seg i dagliglivet. Menneskekroppen er utsatt
for sykdom, skader og forskjellige uhell av tilfeldig eller tilsiktet art.

Gjennom tidene har religioner prøvd å lindre menneskenes fysiske
lidelser. Metodene har variert fra bønn til håndspåleggelse, og mye
overtro oppstod for å forklare at disse metodene nå og da var
effektive. Likevel har det vært vanlig å tro at ånden kan ha en
helbredende virkning på kroppen, uansett hvilken metode som har
blitt brukt.

I dag behandler legevitenskapen kroppen når det er noe galt med
den. Men den overser nesten totalt forholdet det åndelige vesenet har
til kroppen sin, og den virkningen førstnevnte har på sistnevnte.

Faktum er at etter enhver nødvendig medisinsk behandling, har
individet selv en enorm kapasitet til å påvirke kroppen og dens
velvære eller mangel på samme.

L. Ron Hubbard utviklet tallrike måter å anvende sine oppdagelser
på for å håndtere de mentale og åndelige aspektene av en persons
fysiske vanskeligheter. Og etter som det oppstod flere og flere teknikker,
kom en ny samling av teknologi i bruk, kalt «assister».

De måtene assister kan anvendes på, er nesten ubegrenset. De
hjelper alltid, og har ofte mirakuløse resultater. I dag finnes det
dusinvis av assister for et bredt utvalg av tilstander, og flere av de
mest grunnleggende og vanligst brukte er tatt med i dette heftet. n

2



FAKTORER I ASSISTER

Scientologi er en assist en handling som foretas for å
hjelpe en person til å konfrontere fysiske
vanskeligheter. Hvis et barn har falt og slått seg, kan en
assist hjelpe det til å komme seg over traumet. Hvis en
person har tannverk eller har trukket en tann, kan en
assist hjelpe til med å lindre smerten. Når folk er syke,
kan assister lindre ubehaget og fremskynde bedringen.
Selv brukne ben reagerer på assister. Disse og mange

andre tilstander kan forbedres ved å anvende prosedyrer som klassifiseres
under denne overskriften «assister».

En assist kan da beskrives som en Scientologi-prosess som gjøres for å
lindre et ubehag i nåtid. En prosess er en nøyaktig rekke av anvisninger eller
rekkefølge av handlinger som gjøres for å oppnå et ønsket resultat. Det finnes
mange prosesser i materialene i Scientologi, men assister utgjør i seg selv en
egen klasse av dem.

Alle Scientologi-prosesser retter seg mot og håndterer et bredt spekter av
tilstander som påvirker ånden, vesenet selv.

Ånden kalles thetanen i Scientologi. Med dette menes personen selv – ikke
kroppen hans eller navnet hans, det fysiske univers, sinnet hans eller noe som
helst annet – det er det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som er
individet. Uttrykket thetan ble lagd for å eliminere enhver mulig sammenblanding
med eldre, ugyldige begreper. Det kommer fra den greske bokstaven theta,
som grekerne brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette er det
tilføyd en n for å lage et substantiv etter den moderne måten å lage ord på som
brukes i ingeniørfagene.

Den største oppdagelsen i Scientologi, og dens mest effektive bidrag til
menneskehetens kunnskap, har sannsynligvis vært isoleringen, beskrivelsen

I
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og håndteringen av menneskeånden. I Scientologi kan det demonstreres at
dette noe som er personen, personligheten, kan atskilles fra kroppen og sinnet
etter ønske, og uten å forårsake kroppens død eller mental forstyrrelse.

I tidligere tider har det vært betraktelig uenighet angående menneskeånden
eller sjelen, og forskjellige forsøk på å kontrollere mennesket har vært
effektive på grunn av dets nesten fullstendige uvitenhet om sin egen identitet.
På samme måte som du vet at du er der du er i dette øyeblikket, ville du vite
det om du, en ånd, var atskilt fra sinnet ditt og kroppen din. Mennesket hadde
ikke oppdaget dette før, fordi det hadde svært liten realitet om sin atskillelse
fra sinnet og kroppen, da det ikke hadde teknologiene i Scientologi. Derfor
oppfattet det seg selv som i det minste delvis et sinn og en kropp. Hele den
kommunistiske kulten var basert på det faktum at man bare lever ett liv, at det
ikke finnes noe liv etter dette, og at individet ikke har noen religiøs betydning.
Mennesket generelt har vært nær denne tilstanden i det minste i det siste
århundret. Denne tilstanden er på et svært lavt nivå, fordi den utelukker all
selverkjennelse.

Thetanen (ånden) blir i Scientologi beskrevet som ikke å ha noen masse,
ingen bølgelengde, ingen energi og ingen tid eller lokalisering i rom, bortsett
fra ved betraktning eller postulat. (Et postulat er for å si det enkelt en
avgjørelse om at noe vil skje.)

Ånden er altså ikke en ting. Den er skaperen av ting.

Ved åndelige midler, som imidlertid er like presise som matematikk, kan
man i Scientologi bøte på en stor mengde ugunstige tilstander i livet. Sykdom
og funksjonsforstyrrelse kan inndeles i to generelle klasser. Først dem som
skyldes åndens direkte innvirkning på kommunikasjonsnettverkene i livet
eller kroppen, og dernest dem som skyldes at rent fysiske årsaker forstyrrer
strukturen.

Uttrykket psykosomatisk betyr at sinnet gjør kroppen syk, eller sykdommer
som er skapt fysisk i kroppen gjennom forstyrrelser i sinnet. Psyko henviser
til sinnet, og somatisk henviser til kroppen.
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THETAN
(personen selv)

personens
KROPP 

 er en kropp, men faktisk et åndelig vesen, noe 
som i Scientologi kalles en thetan
Det kan demonstreres at en person ikke
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Ulykkelighet, manglende evne til å heles og psykosomatiske sykdommer
(som omfatter cirka 70 prosent av menneskets sykdommer) håndteres best
ved å henvende seg direkte til thetanen. Sykdom forårsaket av gjenkjennelige
bakterier og skade ved ulykke, behandles best med fysiske midler. Disse
kommer helt klart inn under feltet medisin, og er ikke Scientologis arbeidsområde,
selv om ulykker, sykdommer og bakterieinfeksjoner i nesten alle tilfeller er
forutbestemt av åndelig feilfunksjon og uro. Og tilstander ved ulykker blir
definitivt forlenget av enhver åndelig feilfunksjon.

Derfor retter feltet medisin seg mot den umiddelbare skaden. Det kan være
kirurgiske saker som fødsel og akutt infeksjon, slike ting som blåmerker og
skrubbsår fra ulykker, så vel som det å gi medisiner og antibiotika for å hindre
at pasienten omkommer i en krisesituasjon. Dette er medisinens rolle.

Der det finnes en tendens til sykdom eller skade, eller der sykdom eller
skade blir forlenget, eller der ulykkelighet og bekymring forårsaker mental
eller fysisk opprørthet, har vi med Scientologi sitt område å gjøre. For slike
ting heles best, eller forebygges best, eller bøtes best på, ved umiddelbart og
direkte å ty til thetanen og dens påvirkning på kroppen.

Det eneste virkelig terapeutiske middelet i dette universet er ånden. I
Scientologi har dette blitt demonstrert med større grundighet og eksisterer
med større sikkerhet enn de fysiske vitenskapene eller matematikken. En
scientolog kan hjelpe til med å gjøre en person frisk og lykkelig ganske enkelt
ved å henvende seg til menneskeånden.
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Å HJELPE ET INDIVID
TIL Å HELBREDE
SEG SELV

Grundige og fullstendige assister bør brukes for å håndtere både skader,
operasjoner, barnefødsler, alvorlige sykdommer og perioder med kraftige
emosjonelle sjokk.

En assist forstyrrer på ingen måte medisinens rolle. Medisinsk undersøkelse
og diagnose bør oppsøkes der det er behov for det, og medisinsk behandling
bør tilveiebringes der den rutinemessig er vellykket. En assist kan til tider
dekke over en faktisk skade eller et brukket ben, så man bør ikke ta noen
sjanser, særlig hvis tilstanden ikke lett forbedrer seg. Med andre ord, der man
tror at noe kun er en lett forstuing, bør man for å være på den sikre siden få
tatt et røntgenbilde, særlig dersom skaden ikke umiddelbart forbedrer seg. En
assist er ikke en erstatning for medisinsk behandling, og forsøker ikke å
helbrede skader som krever medisinsk hjelp, men er et supplement til dette.
Det er til og med tvilsomt om en fullstendig helbredelse kan oppnås av
medisinsk behandling alene, og det er sikkert at en assist fremskynder
bedringen kraftig. Kort sagt bør man innse at fysisk helbredelse ikke tar
hensyn til vesenet og ettervirkningene på personens åndelige eksistens.

Personens åndelige tilstand predisponerer ham for skade og sykdom (gjør
det mer sannsynlig at de inntreffer). Vesenet selv fremskynder dem (får dem
til å inntreffe) som en manifestasjon av sin nåværende åndelige tilstand. Og de
forlenges (varer lengre enn man normalt skulle forvente) av enhver unnlatelse
av fullt ut å håndtere de åndelige faktorene som er forbundet med dem.

Assister tar for seg årsakene til predisposisjon, fremskynding og forlengelse.

Det er klart at livet ikke er særlig akseptabelt for en person som er blitt
skadet eller er syk, for en kvinne som nettopp har født et barn, eller for en
person som nettopp har gjennomlidt et kraftig emosjonelt sjokk. Og det finnes
ingen grunn til at en person skulle fortsette å befinne seg i en slik skrøpelig
tilstand, særlig ikke i uker, måneder eller år, når vedkommende kan bli
bemerkelsesverdig godt assistert til å komme seg igjen i løpet av timer, dager
eller uker.

7



Det er faktisk en slags grusomhet gjennom forsømmelse å insistere på at
en person skal fortsette å være i en slik tilstand, når man kan lære og
praktisere og oppnå lindring for en slik person.

Man behøver ikke være lege for å ta med noen til en lege. Og man behøver
ikke være lege for å observere at medisinsk behandling kanskje ikke hjelper
pasienten. Og man behøver ikke være lege for å håndtere ting som vesenet
selv forårsaker åndelig.

Akkurat som det finnes to sider ved helbredelse – den åndelige og den
strukturelle eller fysiske – finnes det også to tilstander som kan oppnås
åndelig. Den første av disse tilstandene kan klassifiseres som «menneskelig
akseptabel». Assister faller inn under denne overskriften. Den andre er
«åndelig forbedret».

Enhver prest (og dette har vært sant så lenge det har eksistert et emne kalt
religion) er forpliktet til å lindre sine medmenneskers pine. Det finnes mange
måter en prest kan gjøre dette på.

En assist beskjeftiger seg ikke med helbredelse. Den beskjeftiger seg
absolutt ikke med behandling. Det den gjør, er å hjelpe personen til å helbrede
seg selv eller bli helbredet gjennom et annet middel, ved å fjerne hans grunner til
å fremskynde og forlenge tilstanden sin, og ved å minske hans predisposisjon for å
skade seg selv ytterligere eller å fortsette å være i en uakseptabel tilstand.

Dette ligger helt utenfor feltet «helbredelse» slik legen forestiller seg det,
og ut fra faktiske registreringer av resultater befinner det seg meget, meget
langt hinsides det som psykologien, psykiatrien og «mentalbehandlingen»
slik den praktiseres på disse feltene, er i stand til.

Kort sagt befinner assisten seg strengt og utelukkende på åndens felt, og
er religionens tradisjonelle domene, selv om den ikke er begrenset bare til
religionen.

En person som anvender assist-teknologi, bør innse makten han har og
sine potensielle ferdigheter når han er trent. Han har dette å gi når han stilles
overfor lidelse: Han kan gjøre livet utholdelig. Han kan også forkorte en
rekonvalesensperiode, og til og med gjøre at noen kan komme seg der dette
ellers kanskje ikke hadde vært mulig.

Når man står overfor noen som har skadet seg eller er blitt syk, er blitt
operert eller har gjennomlidt et alvorlig emosjonelt sjokk, bør en eller flere av
de følgende assistene brukes til å hjelpe personen.
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KONTAKT-
ASSIST

Det finnes et grunnleggende prinsipp i Scientologi som består i å anbringe
en skadet legemsdel eksakt på og i det stedet der den ble skadet. Å gjøre dette
kan ha en terapeutisk effekt, og blir kalt en kontaktassist. Dette er den
vanligste assisten for ulykker og skader.

Teori

En av livets grunnleggende reaksjoner er å unngå steder hvor man har blitt
skadet. Dette er en overlevelsesfaktor, men den er ikke analytisk (basert på
rasjonell tenkning). Hvis man for eksempel løp på et bord og skadet seg, ville
man være tilbøyelig til å unngå å komme nær dette stedet igjen. Man vil tro
at man unngår bordet, men egentlig unngår man det nøyaktige stedet hvor man
ble skadet. Selv om bordet ble fjernet, ville man fortsette å unngå stedet der
man ble skadet. Dette er den egentlige årsaken til at man gjør en kontaktassist.

Når det nøyaktige stedet for ulykken eller skaden er tilgjengelig, bør man
alltid gjøre en kontaktassist. Den kan følges av andre typer assister, men
kontaktassisten bør alltid gjøres først hvis den fysiske gjenstanden og stedet
er tilgjengelig.

Fremgangsmåte

1. Husk at førstehjelp og fysiske håndteringer ofte må gjøres før en
kontaktassist kan startes. Førstehjelp kommer alltid først. Se over situasjonen
fra et synspunkt av hvor mye førstehjelp det er behov for, og gi assisten når
du har løst den situasjonen. En assist vil ikke lukke en pumpende pulsåre,
men en årepresse vil.

2. Ta med personen til det nøyaktige stedet hvor ulykken skjedde. Hvis
gjenstanden var varm, la den kjøle ned først. Hvis strømmen var på, slå den
av før du utfører assisten.

3. Si til personen: «Vi skal nå gjøre en kontaktassist.»
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4. Få personen til å innta den samme posisjonen som han var i før ulykken
skjedde. Hvis han hadde et verktøy i hånden eller brukte et, bør han gå
gjennom de samme bevegelsene med det.

5. Be personen om å gå sakte gjennom ulykken akkurat slik den hendte.
Få ham til å kopiere nøyaktig hva som skjedde på det tidspunktet skaden
inntraff, ved å få ham til å berøre det nøyaktige stedet med den skadede
kroppsdelen. Få ham til rolig å berøre den tingen som skadet ham. Hvis han
stakk fingeren sin på en torn i rosehagen, får du ham til forsiktig å berøre den
samme tornen med nøyaktig den samme delen av den samme fingeren som ble
stukket. Hvis han klemte hånden i en dør, ville du få ham til å gå tilbake og
berøre nøyaktig det samme stedet på den samme døren med den skadde hånden
sin – kopiere de samme bevegelsene som foregikk på ulykkestidspunktet. Det
er nesten ingen kommandoer involvert i dette. Jo mindre du sier, jo bedre vil
det være.

6. Gjenta dette om og om igjen til den nøyaktige somatikken starter og går
over. (I Scientologi bruker vi ordet somatikk til å beskrive enhver kroppslig
fornemmelse, sykdom, smerte eller ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.)

I tillegg til at somatikken forsvinner, vil personen også gjøre en
oppdagelse angående noe: skaden sin eller omstendigheter i forbindelse med
hvordan han ble skadet eller omgivelsene. En slik oppdagelse blir kalt en kognisjon.

Du må få ham til å berøre det eksakte punktet for å skape det eksakte
fenomenet av at en somatikk forsvinner. Når dette skjer og han får en
kognisjon, avslutter du assisten ved å si «slutt på assist» til personen.

Ikke tving personen

En kontaktassist må noen ganger gjøres på en gradient – med en gradvis
tilnærming. La oss si at et barn slo haken sin på gressklipperen, og nå vil det
ikke komme nærmere enn 30 meter fra gressklipperen. Du ville få det til å
gjøre en kontaktassist med haken og kroppen på det stedet (30 meter fra den
samme gressklipperen) – mens du fikk det til å gå gjennom bevegelsene i
ulykken. Gradvis, gradient for gradient, minsker du avstanden som det er
villig til å nærme seg den, og til slutt vil det gå bort og gjøre en kontaktassist
på gressklipperen.

Du må aldri dra personen bort til stedet hvor ulykken eller skaden skjedde
med makt. Hvis du forsøker å tvinge personen, kan du overvelde ham, noe
som kan ha en skadelig virkning på ham.
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Når det skjer en ulykke eller 
inntreffer en skade, bør man 
gjøre en kontaktassist.

En av livets grunnleggende reaksjoner er å 
unngå steder der man har blitt skadet.

Få personen til å stille seg i 
den samme posisjonen han 
var i før uhellet skjedde. Få 
ham til rolig å berøre den 
tingen som skadet ham. 
Hvis han hadde et verktøy i 
hånden eller brukte et, bør 
han gå gjennom de samme 
bevegelsene med det.

Gjenta dette igjen og igjen 
til den samme somatikken 
starter og så forsvinner 
igjen (smerten er borte) 
ledsaget av en kognisjon. 
Du må få ham til å berøre 
eksakt det samme punktet 
for å frembringe dette 
eksakte fenomenet.

SAMMEN-
STØT SAMMEN-

STØT

SMERTE

SMERTE
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Hvis personen blir skadet, kan han gjøre en kontaktassist på seg selv. Han kopierer forsiktig nøyaktig 
det som hendte på ulykkestidspunktet, og er omhyggelig med å fortsette til smerten forsvinner.

Kontaktassister kan gjøres solo (alene), men man må være sikker på at
man holder på til somatikken forsvinner.

Alle typer skader kan og bør bli behandlet med en kontaktassist. Den er
alltid den beste typen skadeassist når det nøyaktige stedet er tilgjengelig, og
bør gå foran alle andre assisthandlinger. Kontaktassister har ubegrenset
anvendelse. De er noen ganger mirakuløse – og de hjelper alltid.

SAMMENSTØT

SM
ER

TE
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BERØRINGS-
ASSIST

Berøringsassisten er den mest brukte og antakelig den best kjente assisten.
Den ble først utviklet tidlig i 1950-årene, og har vært i bruk siden da.

Bruken av berøringsassister er ikke begrenset til skader. De er ikke bare
for den forslåtte hånden eller det forbrente håndleddet. De kan brukes til å
dempe ryggsmerter, en konstant øreverk, en infisert byll, en urolig mage.
Faktisk er det ubegrenset hva denne enkle, men effektive prosessen kan
brukes på.

Teori

Hensikten med en berøringsassist er å gjenopprette kommunikasjon med
skadede eller syke kroppsdeler. Den bringer personens oppmerksomhet til de
skadede eller berørte stedene på kroppen. Dette gjøres ved å berøre den syke
eller skadede personens kropp gjentatte ganger, og sette ham i kommunikasjon
med skaden. Hans kommunikasjon med den vil sørge for forbedring. Teknikken
baserer seg på prinsippet at måten å helbrede eller reparere noe på er å sette
noen i kommunikasjon med det.

Hver eneste fysiske sykdom stammer fra at individet ikke kommuniserer
med den tingen eller det området som er sykt. En kronisk skade forlenges i
fravær av fysisk kommunikasjon med det berørte området, eller når skadestedet
i det fysiske universet ikke lokaliseres.

Når oppmerksomhet er trukket bort fra skadede eller syke kroppsdeler,
blir også sirkulasjon, nerveimpulser og energi det. Dette begrenser næringen
til området og hindrer dreneringen av avfallsstoffer. Noen helbredere i fortiden
tilla «håndspåleggelse» bemerkelsesverdige strømmer og kvaliteter. Antakelig
er det virksomme elementet i dette ganske enkelt den økte bevisstheten om
det berørte området og gjenopprettingen av faktoren fysisk kommunikasjon.
Hvis du for eksempel gjør en berøringsassist på noen som har et forstuet
håndledd, setter du ham igjen i kommunikasjon med det håndleddet så
fullstendig som mulig. I tillegg til å kontrollere og styre personens
oppmerksomhet, håndterer en berøringsassist også faktorene tid og sted. Hvis
en person er blitt skadet, vil hans oppmerksomhet unngå den skadede eller
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En berørings-
assist hjelper 
til med å 
håndtere fak-
torene tid og 
sted når en 
person har 
blitt skadet. 
Deler av hans 
oppmerksom-
het sitter fast i 
øyeblikket og 
stedet der 
sammenstøtet 
fant sted.

Assisten bringer 
personen tilbake 
til nåtid, og lar 
dermed 
helbredelsen 
skje.

STED
OPPMERKSOMHET

SAMMENSTØT

TID

OPPMERKSOMHET
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berørte kroppsdelen, men samtidig sitter han fast i den. Han unngår også
stedet der skaden skjedde, og personen selv og den skadede kroppsdelen sitter
fast i tidspunktet da skaden skjedde. En berøringsassist tillater helbredelse å
skje ved i en viss grad å få personen til nåtid og det stedet der han befinner seg.

Fremgangsmåte

0. Gi den nødvendige førstehjelpen før du starter assisten. Hvis personen
for eksempel har et blødende sår, bør det bandasjeres først.

1. Få personen til å sitte – eller legge seg ned – alt etter hva som er mest
bekvemt for ham.

2. Fortell ham at du skal gjøre en berøringsassist, og forklar
fremgangsmåten kort.

Fortell personen kommandoen du skal bruke, og forsikre deg om at han
forstår den. Kommandoen som brukes er «Føl min finger».

Fortell personen at han skal la deg få vite når han har utført kommandoen.

3. Gi kommandoen «Føl min finger», og berør så et punkt med moderat
trykk med fingeren.

Ikke berør og gi kommandoen etterpå, det ville være baklengs.

Berør med bare én finger. Hvis du bruker to fingre, vil personen bli
forvirret med hensyn til hvilken han skal føle.

4. Anerkjenn personen ved å si «takk» eller «ok» eller «bra», osv.

5. Fortsett å gi kommandoen og berøre og anerkjenne når personen har
indikert at han har utført kommandoen.

Når du gjør en berøringsassist på et spesielt skadet eller et spesielt berørt
område, nærmer du deg området på en gradient, og fjerner deg fra det på en
gradient.

Du nærmer deg et skadet eller berørt område, går bort fra det, nærmer deg
det, går bort fra det, nærmer deg det mer, går lenger bort fra det, nærmer deg til
et punkt hvor du faktisk berører den skadede eller berørte kroppsdelen, og går
lenger vekk. Du prøver å følge nervebanene i kroppen, som inkluderer ryggraden,
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lemmene og de forskjellige relépunktene som albuene, håndleddene, anklene,
baksiden av knærne og fingertuppene. Dette er punktene du går etter. Disse er
alle punkter hvor sjokkbølger kan låse seg. Det du prøver å gjøre, er å få en
kommunikasjonsbølge til igjen å flyte gjennom kroppen, fordi sjokket etter
skaden stoppet den.

Uansett hvilken del av kroppen som blir behandlet, bør berøringene
inkludere ekstremitetene (hender og føtter) og ryggraden.

Berøringen må være likt fordelt på høyre og venstre side av kroppen. Når
du har berørt personens høyre stortå, berører du deretter den venstre
stortåen; når du har berørt et punkt noen få tommer fra personens ryggrad,
berører du deretter et punkt like langt fra ryggraden på motsatt side. Dette er
viktig, fordi hjernens og kroppens kommunikasjonssystem er
sammenknyttet. Det hender at smerte i venstre hånd kjøres ut (forsvinner)
når du berører høyre hånd, fordi den er låst fast i den høyre hånden.

I tillegg til å håndtere høyre og venstre side av kroppen, må også forsiden
og baksiden behandles. Med andre ord, hvis forsiden av kroppen er blitt viet
oppmerksomhet, må også baksiden vies oppmerksomhet.

Det samme prinsippet gjelder i håndteringen av en spesiell kroppsdel. Du
håndterer for eksempel en skade på forsiden av høyre legg. Berøringsassisten
din ville da ta med forsiden av høyre legg, forsiden av venstre legg, baksiden
av høyre legg og baksiden av venstre legg, i tillegg til den sedvanlige håndteringen
av ekstremitetene og ryggraden.

6. Fortsett assisten til personen føler seg bedre. Du vil legge merke til
forbedringen hos personen ut fra hva han sier eller hvordan han ser ut. Dette
kalles indikatorer.

Indikatorer er tilstander eller omstendigheter som oppstår under en assist,
og som indikerer om den går bra eller dårlig. Når en dårlig tilstand, slik som
en skadet hånd, forbedres, er det en god indikator. Hvis smerten i en hånd
avtok, ville det være en god indikator.
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En berøringsassist fortsettes til personen som hjelpes har gode indikatorer,
med det menes at han føler seg bedre, at smerten har minsket, han er mer
tilfreds med det osv. Han vil også ha fått en kognisjon.

7. Når dette skjer, sier du til personen: «Slutt på assist.»

Du må kanskje gi berøringsassister dag etter dag for å oppnå resultater.
Når du utfører en berøringsassist første gang, kan det hende at du bare oppnår
en liten forbedring. Når du gir en ny assist neste dag, kan du forvente litt mer
fremgang. Dagen etter kan du oppleve at en somatikk forsvinner helt. Det kan
ta mange flere dager enn dette med en assist hver dag før du oppnår et slikt
resultat; poenget er at du kan gjøre et ubegrenset antall berøringsassister for
den samme tingen.

Anvendelsesområder

Bruk på skader

Gjør aldri en berøringsassist som første handling på en skadet person hvis
du kan gjøre en kontaktassist. Hvis det eksakte stedet hvor skaden inntraff er
tilgjengelig, gjør en kontaktassist. Kontaktassisten kan så følges opp av en
berøringsassist eller en annen assisthandling.

Bruk på dyr

Berøringsassister kan brukes med godt resultat på dyr. Når du gjør en
berøringsassist på en syk eller skadet hund eller katt, bør du bruke tykke
hansker, da de kan bite og klore.

Personer på stoff

En berøringsassist kan utføres på en person som har fått smertestillende
eller andre medikamenter. Dette er ikke optimalt, men i nødstilfeller er det
noen ganger nødvendig.
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Kommunikasjon med 
kroppen avtar når man 
er syk eller skadet. En 
berøringsassist hjelper 
til å gjenopprette 
personens evne til å 
kommunisere fullt ut 
med en syk eller skadet 
kroppsdel.

Si til personen: 
«Føl min finger», 
og berør et punkt 
på kroppen hans. 
Anerkjenn ham 
når han gjør det.

Følg kroppens 
nervebaner. Berøringen 
må være likt fordelt på 
begge sider av kroppen.

En berøringsassist 
må omfatte 
ekstremitetene og 
ryggraden. En 
korrekt utført 
berøringsassist kan 
sette fart i 
thetanens evne til å 
helbrede eller 
reparere en tilstand i 
kroppen sin.

Kommunikasjons-
bølge blokkert

Venstre Høyre

Venstre

Venstre Høyre

Høyre
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Der hvor en person har blitt skadet, bør målet være å nå ham og gi ham
en berøringsassist før noen gir ham et smertestillende medikament. Hvis
kroppen er hardt skadet, kan det være at personen fortsatt har sterke smerter
etter assisten din, men du vil ha fått noe av sjokket bort. På dette tidspunktet
kan en lege gi smertestillende og ta seg av de fysiske skadene. Hvis personen
trenger øyeblikkelig behandling for uutholdelige smerter, bør du selvfølgelig
ikke hindre dette, men gi berøringsassisten når personen har det bedre.

Hodepine

Du skal ikke gjøre en berøringsassist på en person som har hodepine.
Undersøkelser har vist at hodepine ofte skyldes mentale fenomener som en
berøringsassist ville være den feilaktige behandlingen for.

Hodeskader

Hvis en person har fått en virkelig skade i hodet, slik som å bli stukket i
øyet eller slått i hodet med et balltre, kan han få en berøringsassist. Det samme
gjelder skader på tennene eller smertefull tannbehandling.

Berøringsassisten er lett å lære og kan gi betraktelige resultater. Den har
den fordelen at den er lett å lære andre. Så bruk den godt for å hjelpe dem
rundt deg, og lær dem å hjelpe andre igjen.
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NERVEASSIST
Blant de mange typene assister i Scientologi er det en som

kan rette opp ledd og ryggrad. 
Den kalles en nerveassist.
Kiropraktiske ryggradsjusteringer er ofte vellykkede. Men

noen ganger sklir ryggraden ut av stilling igjen, og må
justeres gang på gang. Nerveassisten ble faktisk utviklet for
å hjelpe kiropraktikere, og mange av dem bruker den nå.

I vår teori er det nerver som holder musklene spent, som
så holder ryggraden ute av stilling.

Det finnes tolv store nerver som løper nedover en persons
ryggrad og spres ut fra ryggraden over begge sider av skuldrene
og ryggen. Disse tolv nervene forgrenes ut i mindre nervekanaler
og nerveender. Nerver påvirker musklene og kan, hvis de
konstant er spent, dra ryggraden og andre deler av
kroppsstrukturen ut av stilling.

Nerver leder sjokket fra smerteinntrykk. Et slikt sjokk
bør lette, men gjør det sjelden helt. Nerver gir ordrer til
muskler. Med et sammenstøt starter en bølge av energi
nedover nervekanalene. Så reverserer energibølgen fra de
tynne endene av nervekanalene, og resultatet er at det hoper
seg opp energi som stopper midtveis langs kanalen. Dette gir
det vi kaller en «stående bølge». Den bare står der, og går
ingen steder.

Nerveassisten består av forsiktig å frigjøre den stående bølgen i kroppens
nervekanaler, å forbedre kommunikasjonen med kroppen og å gi lindring til
personen.

Fremgangsmåte
1. Få personen til å ligge med ansiktet ned på en seng eller brisk. Så, med

dine to pekefingre, stryk nedover nært inntil og på hver side av ryggraden,
ganske raskt, men ikke hardt. Denne handlingen gjentas to ganger.

2. Snu så den opprinnelige handlingen, idet du følger de samme banene
med dine to fingre tilbake opp langs ryggraden. Dette gjøres tre ganger.

Stående bølger av energi dannes 
når sjokket fra et sammenstøt 
låser seg fast i en nervekanal.

Thetan

Stående 
bølge Kropp

Sammenstøt
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3. Med fingrene spredt i vifteform, stryk nå nervebanene med begge
hender samtidig. Stryk ut fra ryggraden og til kroppens sider, mens du følger
nervebanene slik de er fremstilt på bildet øverst på motstående side. Så snart
du har dekket hele ryggen på denne måten (arbeid deg nedover fra øverst til
nederst på ryggraden), gjentar du dette trinnet to ganger til.

4. Snu så retningen på strykningen så de går tilbake mot ryggraden.

5. Få personen til å snu seg rundt så han ligger med ansiktet opp. Bruk
begge hender og fortsett parallelt med nervebanene rundt til kroppens forside.

(Merk: Når du følger nervebanene rundt på kroppens forside, stryk bare
så langt som spissene på pilene i det nederste bildet viser. De nervebanene
som håndteres, strekker seg ikke over brystet og magen, så disse områdene
skal ikke strykes.)

6. Snu så retningen på disse samme nervebanene.

(Merk: Når du følger nervebanene i trinn 6, start strykingen på de
punktene som er markert med spissene på pilene i nederste bilde på motstående
side, og stryk i retning av ryggen.)

7. Stryk nå ned langs armer og ben.

Personen legger seg igjen med ansiktet ned og ligger på magen, og du
begynner på nytt med trinn 1.

Denne fremgangsmåten fortsettes til personen får en kognisjon eller gir
uttrykk for lindring, og har svært gode indikatorer. Han kan også oppleve at
en knokkel faller på plass, ofte ledsaget av en dump kneppende lyd. På dette
punktet bør nerveassisten avsluttes for denne gangen.

Nerveassisten bør gjentas daglig inntil alle stående bølger er frigjort. 
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Stryk langs 
nervebanene som 
forgrener seg ut fra 
ryggraden rundt 
til kroppens 
forside.

Når personen 
ligger med ansiktet 
opp, stryk bare så 
langt som pilene 
viser.
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1. Begynn en nerveassist 
med å stryke ned begge 
sider av ryggraden med to 
fingre.

2. Stryk så oppover 
ryggraden i motsatt retning.

3. Stryk utover fra 
ryggraden med fingrene 
spredt i vifteform.

4. Snu igjen retningen, 
og stryk tilbake mot 
ryggraden.

5. Med personen på rygg 
følger du nervebanene 
rundt til forsiden av 
kroppen, og snur så 
retningen igjen.

6. Stryk nedover 
armene og bena. Snu så 
personen med ansiktet 
ned, og start på nytt 
med å stryke nedover 
langs ryggraden.
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ENERGI THETAN

THETANSTÅENDE 
BØLGE

KROPP

KROPP

Ved å frigjøre 
stående bølger kan 
en nerveassist 
gjenopprette 
kommunikasjonen 
mellom thetanen og 
kroppen, avspenne 
muskler og rette ut 
ryggrad og ledd.
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KROPPS-
KOMMUNIKASJONS-
PROSESSEN

Kroppskommunikasjonsprosessen erstatter eller endrer på ingen måte
berøringsassister eller kontaktassister. Der en person har blitt skadet eller har
spesifikke steder på kroppen hvor en assist behøves, bør berøringsassisten
eller kontaktassisten anvendes.

Denne prosessen kan bare gjøres etter at det nødvendige medisinske tilsyn
eller andre nødvendige assister har blitt gjort. Den blir ikke gjort i stedet for
disse.

Hensikten med prosessen er å gjøre personen i stand til å gjenetablere
kommunikasjon med kroppen sin.

Fremgangsmåte

1. Personen ligger på ryggen på en sofa, seng eller brisk. Å gjøre denne
assisten på en påkledt kropp, med skoene fjernet, gir tilfredsstillende resultater.
Alle ting som strammer, slik som slips og stramme belter, bør fjernes eller
løsnes. Det er ikke nødvendig å fjerne noe tøy, unntatt tunge og tykke klær.

Der hvor det blir gitt mer enn én session med denne prosessen, kan
kroppsposisjonen med fordel varieres ved å la personen ligge med ansiktet
ned annenhver gang.

2. Bruk kommandoen «Føl mine hender». («Føl min hånd» når bare en
hånd blir brukt.)
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Kroppskommunikasjonsprosessen brukes når en person har vært ute av
kommunikasjon med kroppen sin over lang tid, slik som etter en sykdom eller
skade, eller når personen har vært sengeliggende i lengre tid.



3. Forklar hensikten med denne prosessen til personen, og fortell ham
kort hva du skal gjøre.

4. Få personen til å lukke øynene. Plasser så hendene dine på personens
skuldre med et fast, men mildt grep, idet du bruker en fasthet som dere kan
være enige om, og gi kommandoen.

5. Når personen svarer at han har gjort det, anerkjenn ham.

6. Plasser hendene dine i forskjellige posisjoner på kroppen, mens du gir
kommandoen og anerkjenner personen hver gang etter at han har svart. Berør
brystet, brystets forside, brystets sider, begge sider av magen ved midjen,
deretter med én hånd rundt på magen i klokkeretningen. (Med urviserne fordi

Ved å plassere hendene på forskjellige steder og få personen til å føle dem, kan noen 
som er syk eller skadet, bli brakt i bedre kommunikasjon med kroppen.

THETAN

Kommunikasjon 
gjenopprettet

KROPP 
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fordi dette er retningen strømmen i tykktarmen går.) Fortsett med begge
hender på nedre del av ryggen, én på hver side mens du løfter med et fast
trykk; en hånd plassert over hver hofte med litt fastere trykk over disse
områdene med ben, så nedover det ene benet til kneet med begge hender, og
nedover det andre benet til kneet med begge hender, så tilbake til det andre
benet og nedover leggen, ankelen, foten og tærne, og nedover det andre benet
fra knærne til tærne.

Arbeid deretter oppover i en flyt i retning skuldrene, nedover begge
armene ut til fingrene, begge hendene bak nakken, én på hver side, sidene av
ansiktet, pannen og bakhodet, sidene av hodet, så utover mot kroppens
ekstremiteter.

Det er et uendelig antall steder å plassere hendene, og man unngår
selvfølgelig kjønnsorganene og baken hos begge kjønn, og kvinnens bryster.
Prosessen beveger seg oppover og nedover kroppen, og ut mot ekstremitetene.

7. Prosessen fortsettes til personen opplever en positiv endring og en
kognisjon, og har svært gode indikatorer. På dette punktet kan man avslutte
assisten. Si til personen: «Slutt på assist.»

Assisten bør ikke fortsettes forbi en kognisjon og svært gode indikatorer.
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LOKALISERINGS-
PROSESSING-
ASSIST

En av de letteste assistene å gjøre er lokaliseringsprosessing. En lokalisering
gjøres ved å lede personens oppmerksomhet bort fra det smertefulle området
på kroppen hans, eller fra vanskelighetene hans og ut på omgivelsene.

La oss si at du ønsket å gi en assist til noen som hadde en veldig
ubestemmelig vanskelighet. Dette er det vanskeligste å gi en assist mot.
Personen har en smerte, men kan ikke si hvor. Han vet ikke hva som har hendt
med ham. Han bare kjenner seg dårlig. Bruk lokaliseringsprosessing som
sådan. Du vil finne at denne prosessen vil virke når andre prosesser svikter.

Fremgangsmåte
1. Fortell personen at du skal gjøre en lokaliseringsassist, og forklar kort

fremgangsmåten.

2. Fortell ham kommandoen som skal brukes, og forsikre deg om at han
forstår den. Kommandoen er: «Se på den/det _________ (gjenstand).»

3. Pek på en gjenstand, og si til personen: «Se på den/det ____________
(gjenstand).»

4. Anerkjenn personen når han har gjort det.

5. Fortsett å gi kommandoen mens du henleder personens oppmerksomhet
på forskjellige gjenstander i omgivelsene. Pass på å anerkjenne personen hver
gang han har utført kommandoen.

Du sier for eksempel: «Se på det treet.» «Takk.» «Se på den bygningen.»
«Godt.» «Se på den gaten.» «Fint.» «Se på den plenen.» «Veldig bra.» Hver
gang peker du på gjenstanden.

6. Fortsett med dette til personen har gode indikatorer og en kognisjon. På
det tidspunktet kan du avslutte assisten. Si til personen: «Slutt på assist.»

En lokaliseringsassist er en svært enkel assist å gi. Den kan gjøres på
spesifikke skader eller når en person er syk, eller hvis personen har en svært
udefinerbar vanskelighet. Å gjøre en lokaliseringsassist kan hjelpe ham betraktelig.
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Uppmärksamhet

En assist kan brukes på 
en opprørthet. Kvinnens 
oppmerksomhet sitter 
fast i en krangel hun 
nettopp har opplevd.

Lokaliserings- 
prosessing henleder 
personens 
oppmerksomhet på 
ting i omgivelsene.

Si til personen: 
«Se på den/det 
________ 
(gjenstand).» 
Anerkjenn henne 
når hun har gjort 
det.

Fortsett å henlede 
personens 
oppmerksomhet på 
ting i omgivelsene.

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet

Oppmerk
somhet
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Lokaliserings-
prosessing kan 
frigjøre 
oppmerksomhet fra 
en opprørthet, noe 
som vil gjøre henne 
bedre i stand til å løse
problemet.
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HVORDAN GJØRE
EN PERSON EDRU

Lokaliseringsprosessing kan brukes på en interessant måte for å gjøre en
person edru. Den kan gjøre en beruset person edru i løpet av svært få
minutter. Siden samfunnet for tiden ikke har noen teknologi for å håndtere
den berusede som setter sin familie, sine venner og ofte seg selv i forlegenhet,
har denne prosessen sosial verdi og kan være en måte å hjelpe og samarbeide
med politiet på.

Fremgangsmåte

Bruk kommandoen: 

«Se på den/det ___________ (gjenstand i rommet).»

En beruset person anses vanligvis som vanskelig å konfrontere, og selv
kan han sannelig ikke konfrontere. En ting han ikke kan konfrontere, er et
tomt glass. Han fyller det alltid opp hvis det er tomt.

Gjenta kommandoen mens du hver gang peker ut en gjenstand i rommet,
så ofte som det trengs for å gjøre personen edru. La deg ikke avspore til å svare
på den hyppige kommentaren: «Hvilken gjenstand?» Bare få kommandoen
utført, anerkjenn og gi den neste kommandoen.

Kjør dette til personen ikke lenger er beruset.

Bli aldri sint på eller slå en beruset person, uansett hvor provoserende han
opptrer.

Denne prosessen har ikke til hensikt å håndtere tilstanden alkoholisme.
Mer avanserte Scientologi-prosesser finnes og kan gjøres for å håndtere
tilstanden som gjør at personen er alkoholiker. Men man kan gjøre mye godt
for personen og dem rundt ham ved å bruke denne assisten til å gjøre ham
edru igjen.

Vi er ikke spesielt engasjert i det å håndtere fulle personer. Men vi har
gjort det til vårt felt å hjelpe våre medmennesker. I et samfunn hvor det eneste
alternativet er en natt i arresten og en bot, noe som verken politiet eller den
berusede personen ønsker, kan vi hjelpe begge og håndtere situasjonen i løpet
av minutter.
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BEVISSTLØS
PERSON-ASSIST

En person som er bevisstløs, til og med en som har vært i langvarig koma,
kan hjelpes ved å bruke en prosess kalt en bevisstløs person-assist. Med denne
assisten kan du hjelpe til å få personen i kommunikasjon med deg og
omgivelsene hans, og slik bringe ham fra bevisstløshet og tilbake til livet.
Assisten er lett å lære og å gjøre.

Teori

Teorien om hvorfor assister virker, omfatter tre faktorer. Den første er
kontroll og styring av oppmerksomhet. Den andre er lokalisering. Den tredje
er tid. Den skadede eller syke personen forblir syk eller skadet fordi det er noe
galt med hver av disse faktorene. Hans oppmerksomhet er ikke under noen
slags kontroll, tankemessig er han lokalisert et annet sted, og han er ikke i
nåtid. Han er i fortiden. Problemet for en som ønsker å hjelpe med en assist,
er hvordan å kontrollere personens oppmerksomhet og få personen lokalisert
her og i nåtid. Ved å få den bevisstløse personen til å berøre ting i nærheten,
slik som en pute, gulvet og kroppen sin (uten å forårsake smerter i en skadet
kroppsdel), kan du bidra til å få hans oppmerksomhet under kontroll, og få
ham til nåtid. Prosessen er fjærlett, men kan nå dypt ned.

Fremgangsmåte

1. Ta personens hånd varsomt i din hånd, og si til ham: «Jeg skal hjelpe
deg med å bli bedre.»

2. Gi kommandoen: «Føl den/det ________ (gjenstand).» Flytt personens
hånd varsomt, trykk den mot en gjenstand, og gi ham et meget kort øyeblikk
til å føle den. Bruk sengeteppet, puten, sengen osv. Du venter ikke på noen
respons, men du gir personen et øyeblikk til å kjenne gjenstanden. (Ikke fall
for troen på at «bevisstløse» mennesker er ute av stand til å tenke eller
oppfatte på noen måte. En thetan er sjelden bevisstløs, uansett hva kroppen
gjør eller ikke gjør.)
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3. Anerkjenn personen.

4. Gi den neste kommandoen, og flytt personens hånd så den berører en
annen gjenstand.

For eksempel:

«Føl det sengeteppet.»

(Personen som gir assisten plasserer den bevisstløse personens hånd på
sengeteppet.)

(Pause)

«Takk.»

«Føl den puten.»

(Personen som gir assisten plasserer den bevisstløse personens hånd på
puten.)

(Pause)

«Takk.»

Og så videre.

5. Fortsett å gi kommandoer og flytte hånden hans til den neste gjenstanden
og anerkjenne.

6. Når personen har gjenvunnet bevisstheten, avslutter du med å si: «Slutt
på assist.»

Hvis du håndterer en person i koma, kan det hende at du ikke får ham til
bevissthet i en assist-session. Det du ser etter som signal til å slutte sessionen
i et slikt tilfelle, er en forbedring i personens tilstand. Det er forskjellige
indikatorer som vil fortelle deg at du har fått en forbedring. Personens
åndedrett kan ha blitt lettere, hudfargen hans kan ha blitt bedre, han kan
simpelthen se bedre ut eller være mer komfortabel enn da du startet sessionen.
Se veldig oppmerksomt etter slike indikatorer. De viser at du har fremgang.
Når du har oppnådd en forbedring på en person i koma, avslutt med å si «Det
var alt for i dag», og la personen få vite når du vil komme til ham for neste
session.
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Håndsignalsystem
Et signalsystem kan arrangeres med en bevisstløs person for å spørre ham

og få «ja»- og «nei»-svar. Signalsystemet er enkelt: Ta personens hånd
forsiktig i din slik at han kan klemme den. Si til ham: «Du kan svare meg med
å klemme hånden min. Klem én gang for ’ja’ og to ganger for ’nei’.» Du kan så
stille enkle spørsmål for å finne ut om det har vært fremgang: «Kan du høre
meg?» eller «Vet du hvor du er?» Personen vil vanligvis svare, om enn svakt,
selv mens han er bevisstløs. Hvis det ikke er noen respons eller en negativ
respons, fortsett med assist-sessionen.

Å få den bevisstløse personen til å berøre ting i nærheten som en pute, et laken eller 
kroppen sin, kan hjelpe til med å få hans oppmerksomhet under kontroll og få ham til 
nåtid og tilbake til livet.
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Dette systemet er spesielt nyttig når man gir en assist til noen som er i
koma. La oss si at du legger merke til en endring hos en person under en assist,
for eksempel at øyelokkene hans skjelver eller åpnes såvidt. På det punktet
kan signalsystemet brukes for å spørre personen: «Føler du deg noe bedre?»
eller «Vet du hvor du er?» Hvis du finner ut at han har kommet seg, avslutter
du sessionen, hvis ikke fortsetter du til det er en forbedring.

Et annet eksempel på bruk av dette systemet ville være når du starter en
assist-session på noen i koma som du har gitt regelmessige assist-sessioner til.
Ved starten av en slik session kan du opprette håndtrykksignalsystemet og
spørre personen: «Har du det bedre i dag?» eller «Har du det bedre enn sist
jeg var her?» Uansett hvilket svar du får (unntatt om personen kommer til
bevissthet der og da), fortsetter du med bevisstløs person-assisten inntil du
oppnår en forbedring i den sessionen.

Kanskje må du sette inn kontroll i omgivelsene før assisten kan startes.
Hvis du for eksempel gjør assisten på et sykehus, vil du måtte forsikre deg om
at det medisinske personalet ikke forstyrret deg mens du gav assisten.

Assisten er ferdig når du får personen tilbake til bevissthet. Dette kan skje
ganske raskt, eller det kan noen ganger kreve mange sessioner før du oppnår
en bedring. Din jobb er å fortsette – ta hver session til en forbedring for
personen. Når personen er ved bevissthet igjen, blir assisten avsluttet, men
dette er ikke slutten på din håndtering av ham. Det betyr at du kan nå bevege
deg videre til en annen assisthandling og prosessing.

Denne enkle assisten kan gi livet tilbake til en bevisstløs person. Når det
gjøres korrekt, kan resultatet bli den største magien man noensinne har sett!
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ASSISTER
OG OMGIVELSENE

En assist bærer med seg et visst ansvar. En person går gjennom livet og
kaster sin skygge på mange mennesker. Det er ganske sannsynlig at du vil
finne deg selv i en situasjon hvor en fremmed vil ha nytte av en assist.

Din tilnærming under disse omstendighetene bør være likefrem og positiv.
Vær profesjonell og bestemt. Du trenger ikke engang å spørre om lov, du bare
gjør det. Hvis du har til hensikt å hjelpe en person, så hjelp ham. Ikke stå der
og forklar for tilskuerne hva du skal gjøre, eller vent på at noen skal gi deg
tillatelse. Hvis du er på et sted med mye oppstyr og oppfører deg som om du
hadde ledelsen, så vil du ha ledelsen. Dette er en del av kunnskapen om
hvordan man gjør en assist. Hvis du gjør dette bra, vil assisten du gjør bety noe.

La oss for eksempel si at det har skjedd en alvorlig ulykke, og en
folkemengde presser på rundt stedet. Politiet forsøker å dytte folk tilbake. Vel,
dytt folkene tilbake, og bøy deg så over offeret og gi ham en assist. Hvis du er
tilstrekkelig der, vil alle andre skjønne at du er den som er der. Slike ting som
panikk, bekymring, undring, opprørthet, kikke drømmende inn i det fjerne,
undre seg over hva som er galt eller hva som bør gjøres, er ikke en del av din
væremåte hvis du gir en assist. Kjølig, rolig og samlet bør være kjennetegnet
for din holdning. Innse at for å ta kontroll i en hvilken som helst situasjon, er
det bare nødvendig å være mer til stede enn noen av de andre. Det er ingen
magi involvert. Bare vær der. De andre menneskene på stedet er det ikke. Og
hvis du er der tilstrekkelig, vil noen andre komme seg igjen og fortsette å leve.

Få først ting i omgivelsene i en ryddig tilstand der du skal gi en assist,
unntatt hvis du må gi øyeblikkelig førstehjelp.

Førstehjelp går alltid foran en assist. Du bør se over situasjonen fra
synspunktet av hvor mye førstehjelp det behøves. Kanskje vil du finne noen
med en temperatur på 41º som trenger å ligge og kjøles ned før det gjøres en
assist, og selv om antibiotika er svært overvurdert, kan det hende at han har
bedre av en injeksjon av disse antibiotikaene enn av en assist på det tidspunktet.
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Et godt eksempel ville være en situasjon hvor noen vasker kopper i
kjøkkenet. Plutselig er det et fryktelig brak, og personen faller og treffer
gulvet, men mens hun faller griper hun en slaktekniv og skjærer seg i hånden.
Noe av det første du ville gjøre, er å legge en bandasje rundt hånden hennes
for å stoppe blødningen. En annen del av førstehjelpen ville være å plukke opp
tallerkenene og sette dem tilbake i oppvaskbenken og feie bitene sammen.
Dette er det første trinnet mot å gjenopprette kontroll.

Så ville du gi henne en assist. Å flytte henne fra ulykkesstedet er ikke så
ønskelig som å gjøre assisten på henne der. Kanskje er dette motsatt av hva du
tror, men det er sant, og det er derfor du bringer litt orden i omgivelsene først.
For å helbrede en hånd med et kutt i, fremskaffer du orden i et mye større
område enn en hånd med et kutt i. Hvis du forstår at ditt ansvar alltid strekker
seg mye videre enn det umiddelbare området med oppstyr, vil du lykkes i
større grad. Hvis du bringer orden til en større del av omgivelsene, vil du også
bringe det til den mindre delen av omgivelsene.

Hvis du vet at du skal inn i et ulykkesområde og skal være i nærheten av
en hel del ødeleggelser og kaos, ville det være veldig dumt om du ikke hadde
opplæring i førstehjelp. Husk at du kanskje ofte må finne en måte å kontrollere,
håndtere og dirigere personellet som kommer i veien for deg før du kan gi en
assist. I omstendigheter som dette krever en assist at du om nødvendig
kontrollerer hele området og personellet i forbindelse med assisten.

Siden du kjenner og praktiserer Scientologis teknologi, har du all rett til
og ansvar for å lindre lidelse når du ser den. Religion er i ikke liten grad til for
å håndtere livets opprørtheter og kvaler. Dette innbefatter åndelige påkjenninger
forårsaket av fysiske forhold.

Prester hadde lenge før Kristus’ apostler som oppgave å hjelpe sitt folk med
deres åndelige kvaler. De har konsentrert seg om åndelig oppbyggelse og
forbedring. Men der hvor fysisk lidelse hindret dette, har de handlet. Å bare
konsentrere seg om å lindre fysiske plager er selvfølgelig å bekrefte at den fysiske
kroppen er viktigere enn personens åndelige vesen, noe den selvfølgelig ikke er.
Men fysisk smerte kan distrahere en person så mye at han gir avkall på ethvert
håp om forbedring, og begynner å lete etter en slutt på lidelsen sin. Legens
spesialområde er å kurere fysiske sykdommer eller ikke-optimale fysiske
tilstander. I noen tilfeller kan han gjøre det. Det invaliderer ikke hans område
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Området rundt en 
skadet person er 
ofte kaotisk og 
uryddig.

Å bringe orden i 
det kan redusere 
forvirringen og 
gjenopprette 
kontroll.

En assist vil gi et 
bedre resultat når 
man først vier litt 
oppmerksomhet til 
omgivelsene.
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område å assistere pasienten til et større potensial for helbredelse. Og sykdommer
som bare er av åndelig natur, er ikke medisinske.

«Psyk-iateren» og «psyk-ologen» hentet på den annen side sine navn fra
religionen, siden psyke betyr sjel. Ifølge statistikkene lykkes de dårligere enn
en prest med å lindre mental smerte. Men de forsøker å gjøre det på moderne
vis ved å anvende medikamenter eller hypnose, eller med fysiske midler. De
ødelegger mer enn de hjelper.

De med åndelig kunnskap har et ansvar overfor dem rundt seg for å lindre
lidelser. Det er mange måter å gjøre dette på uten medikamenter, hypnose,
sjokk, kirurgi eller vold.

Den primære måten å lindre lidelsen på er assistene.

Da det finnes kunnskap om hvordan man bruker dem, og da ferdigheten
er lett å tilegne seg, bør vi ikke overse dem som vil dra nytte av dem.

Hvis du virkelig ønsker å hjelpe dine medmennesker, er denne eksakte
ferdigheten og disse resultatene vel verdt å ha.  �
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er øvelser du kan gjøre for å trene deg i å gi assister. Ved å gjøre disse øvelsene vil du bli
dyktig til å hjelpe andre med assister.

1 Finn noen som har vært utsatt for en skade. Gå med ham til det
nøyaktige stedet hvor skaden oppstod, og gi en kontaktassist til personen
inntil akkurat den samme somatikken starter og så forsvinner igjen, og
personen har en kognisjon.

2 Finn noen som trenger en berøringsassist, og gi ham en til han har
gode indikatorer og en kognisjon.

3 Finn noen som trenger en nerveassist, og gi ham en til han har en
kognisjon eller uttrykker noe lettelse og har svært gode indikatorer.

4 Finn noen som trenger en kroppskommunikasjonsprosess, og gi ham
en til han opplever en god endring, har en kognisjon og svært gode
indikatorer.

5 Finn noen som har en skade eller bare har det dårlig, og gi ham eller
henne en lokaliseringsprosessing-assist, til personen har gode indikatorer
og en kognisjon.

6 Øv deg på å hjelpe mennesker med assister. Lever alle assistene du har
lært til venner, slektninger, kjente og til og med fremmede. Besøk for
eksempel et sykehus og gi assister til mennesker som er syke eller
skadede, eller er rekonvalesenter etter operasjoner. Gi hjelp til noen i et
akuttmottak. Jo flere assister du leverer, jo dyktigere vil du bli, og jo
flere folk hjelper du.
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PSYKOSOMATISKE SYKDOMMER

Sytti prosent av alle
sykdommer er

diagnostisert som å ha
mentale årsaker, noe

som indikerer den
enorme virkningen

sinnet har på en
persons velvære.

Nåværende medisinsk
praksis forsøker å

behandle disse
utelukkende med
fysiske metoder.

70 %
psykosomatiske

RESULTATER FRA ANVENDELSE

Det er umulig å beregne nøyaktig hvor
mange mennesker som har blitt hjulpet av
L. Ron Hubbards assist-teknologi. Selv
om det ikke er en erstatning for medi-
sinsk behandling, kommer mange men-
nesker seg raskere fra større og mindre
ulykker, sykdommer, opprørthet, tap og et
vidt spekter av tilstander som virker på
deres velbefinnende. Det er anslått at hvis
assister ble brukt overalt, kunne kostna-
dene i helsevesenet reduseres med en
tredjedel, noe som ville være en enorm
reduksjon av det som er blitt en stadig
mer overveldende byrde.

Det er rapportert mange tilfeller hvor
kostnadene for en tur til legen eller
sykehuset ble spart på grunn av en assist.
Og leger har blitt forbløffet over hvor
raske forbedringer de har vært vitne til
etter at assisten ble gitt til pasienter i deres
pleie.

Det tåler å gjentas her at assister ikke går
inn på medisinens og legens domene.
Men resultatene fra assister beviser entydig
hvilken forbedring hver enkelt kan oppnå
med hensyn til sitt eget velvære. De
følgende historiene er ikke påstander
fremsatt av Scientologikirken, men
viderebringer erfaringene til enkeltmennes-
ker. Ved å lese dem kan man få en
forståelse av akkurat hvor effektive
assister kan være.

I Los Angeles led en mann av en
betennelse i albuen, som var så ille at han
ikke kunne bevege den. Han klarte bare å
holde den som om den var i fatle. Broren
hans gav ham en berøringsassist, og sa
dette om resultatene:

«Etter bare noen få minutter ble jeg
forbløffet over å se hevelsen gå ned og hele
det skadede området bli rødbete-rødt, som
om et utslett bredte seg. Broren min begynte
å le og sa: ’Det virker allerede, armen min
føles varm, og det føles som om blodet
strømmer gjennom den igjen.’ Vi fortsatte,
og etter assisten hadde han full bevegelighet
i armen, og han danset nesten. Fire timer
senere ringte han meg for å si ’takk’ – han
kom på at han hadde glemt å si det i all
opphisselsen.»

En dataprogrammerer som bodde i Los
Angeles, led av et kronisk nyreproblem.
Tilstanden forverret seg til den ble
livstruende og han ble lagt inn på
sykehus. I sju måneder gjennomgikk han
intensiv behandling, inkludert større
operasjoner. Mannens tilstand ble kritisk i
den grad at legene var overbevist om at
han bare hadde noen få timer igjen å leve,
og han ble lagt i respirator. Hans kone
lærte hvordan man gir en assist, og gav
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ham assister kontinuerlig gjennom denne
kriseperioden. Mannen beskrev senere
sine erfaringer med disse ordene:

«Jeg var svært syk i måneder. Jeg var
under intensiv behandling i ukevis med et
infisert blødende magesår og nyresvikt.
Hjertet mitt stanset tre ganger, og jeg døde
tre ganger. Jeg var bevisstløs i over en uke,
og jeg ønsket egentlig ikke å leve. Legene
var i ferd med å gi meg opp og stoppe
behandlingen. Sykepleierne ventet ikke at
jeg skulle leve, men min kone kom til
sykehuset hver dag for å gi meg assister.

På grunn av disse assistene begynte jeg
snart å bli oppmerksom på mine omgivelser,
og hadde bestemt meg for å overleve.
Assistene fikk livet til å se lyst nok ut til å
fortsette å leve. Jeg har nå kommet meg, og
ville ikke ha levd hvis det ikke var for den
hjelpen mange mennesker gav meg gjennom
å bruke de fremgangsmåtene som er utviklet
av L. Ron Hubbard.»

En mann fra San Francisco hadde en
bemerkelsesverdig tilfriskning gjennom
bruk av assist-teknologi etter en alvorlig
skade. Selv i dag gir han uttrykk for dyp
respekt med hensyn til forbedringen sin:

«Jeg arbeidet som skorsteinsfeier, og
hadde et uhell der jeg falt tre etasjer ned,
landet på bena og brakk begge hælene. Jeg
dro til sykehuset, hvor de skrev ut
smertestillende og ønsket å beholde meg der
over natten. I stedet dro jeg hjem, og min
kone gav meg en berøringsassist som
håndterte smertene jeg hadde, og som lot
meg sove den natten uten smertestillende.
Jeg fikk berøringsassister daglig, og på
slutten av den uken klarte jeg å hinke rundt
på tærne med krykker. Så fikk jeg en annen
type assist som gjorde at noe føltes

’annerledes’, og da jeg reiste meg opp, fant
jeg at jeg med letthet kunne stå på bena uten
krykkene! Dette forbløffet meg, fordi før
denne assisten var bare tanken på å legge
hele vekten på føttene utenkelig. Jeg klarte
til og med å gå nedover gangen! Assistene
forkortet tiden det tok å bli frisk, og i løpet
av kort tid kunne jeg løpe igjen og var i god
form. Hastigheten og grundigheten i min
forbedring var et mirakel for meg, og jeg er
veldig takknemlig overfor L. Ron Hubbard
for at han utviklet denne teknologien og
gjorde den tilgjengelig for oss alle.

Livet til en sørafrikansk kvinne ble
fullstendig forandret gjennom assister hun
mottok fra en venn. Kvinnen var hjelpeløs
og hadde kroniske smerter fra kraftig
artritt. Vennen hennes fant det vanskelig
å tro at en så enkel fremgangsmåte åpnet
døren til fullstendig forbedring.

«Jeg lyktes med å bruke berørings-
assist-teknologien på en kvinne fra
Sør-Afrika. Hun var i syttiårene, og hadde
en kraftig og smertefull artritt i hendene.
Hun måtte bruke minst en time hver morgen
bare for å kle på seg, inkludert å legge
hendene i bløt i varmt vann, og gjøre andre
ting for å redusere smerten og gjøre fingrene
i det minste litt bevegelige. Alt jeg gjorde i
omtrent en uke, var å gi henne en
berøringsassist to eller tre ganger om dagen.
Gradvis ble artritten hennes bedre, og etter
en uke var det en enorm forbedring i denne
tilstanden. Hun var i stand til å gjøre ting
som å knytte skoene og knappe blusen, noe
hun ikke kunne gjøre før assistene startet.
Hun var mye muntrere og svært lykkelig over
fremgangen og de meget reduserte smertene.
Med ytterligere assister kom hun seg
fullstendig fra artritten.»
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ORDLISTE
anerkjenne: å gi en anerkjennelse til (noen). Se også
anerkjennelse i denne ordlisten.

anerkjennelse: noe som blir sagt eller gjort for å informere en
annen om at hans uttalelse eller handling er lagt merke til,
forstått og mottatt. 
assist: en prosess som kan gjøres for å lindre et ubehag i
nåtid, og hjelpe personen til å komme seg raskere etter en
ulykke, sykdom eller opprørthet. 

auditering: det samme som prosessing. Se prosessing i
denne ordlisten.

auditør:  en person som er trent og kvalifisert til å
anvende Scientologi-prosessing på individer for at de skal
oppnå forbedring. Uttrykket kommer fra det latinske
audire, «å lytte». Se også prosessing i denne ordlisten.

beingness:  tilstanden av væren, eksistens. Beingness henvi-
ser også til det å anta eller velge en identitetskategori.
Beingness kan bli antatt av en selv, eller gitt til en selv, eller
man kan oppnå den. Eksempler på beingness ville være ens
eget navn, ens yrke, ens fysiske særpreg, ens rolle i et spill
– hver og en av eller alle disse kunne kalles ens beingness. 

Dianetikk:  kommer fra de greske ordene dia, som betyr
«gjennom», og nous, som betyr «sjel». Dianetikk er en
metodologi utviklet av L. Ron Hubbard, som kan hjelpe til
med å lindre slike plager som uønskede fornemmelser
og emosjoner, irrasjonell frykt og psykosomatiske
sykdommer. Den blir mest nøyaktig beskrevet som hvordan
sjelen innvirker på kroppen gjennom sinnet.

duplisering:  handlingen å reprodusere noe nøyaktig.

gradient:  en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for
trinn, nivå for nivå, der hvert trinn eller nivå i seg selv er
lett å overkomme – slik at kompliserte og vanskelige
aktiviteter til slutt kan gjennomføres med relativ letthet.
Betegnelsen gradient brukes også for hvert av trinnene som
tas i en slik tilnærming.

indikator:  en tilstand eller omstendighet som oppstår
under en prosess, som indikerer (peker ut eller viser) om
prosessen går godt eller dårlig. For eksempel, hvis
personen som mottar prosessingen ser mer våken eller
munter ut, ville det være gode indikatorer. Se også prosess
i denne ordlisten.

kognisjon:  en ny innsikt i livet. Det er en uttalelse av
typen: «Har du sett på maken, jeg ...»; noe en person
plutselig forstår eller føler.

konfrontere:  stå ansikt til ansikt med uten å vike tilbake
eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til
komfortabelt å være der og oppfatte med sansene.

lokaliseringsprosessing:  en type prosess som hjelper til
med å orientere en person, og setter ham i kommunika-
sjon med omgivelsene sine. 

Ny epoke Dianetikk:  teknologien som inneholder
L. Ron Hubbards siste forbedringer av Dianetikk-
auditering, utviklet etter oppdagelser han gjorde i 1978.
Ved å bruke Ny Epoke Dianetikk-teknologi kan en person

oppnå målene til Dianetikk raskere enn det noen gang
tidligere var mulig. Se også Dianetikk i denne ordlisten.

nåtid:  den tiden som er nå, og som blir fortid like raskt
som den blir observert. Det er et uttrykk som brukes
løselig om omgivelsene som eksisterer nå.

postulat:  en konklusjon, avgjørelse eller beslutning om
noe. 

prosess:  en eksakt handlingsrekkefølge eller serie med
instruksjoner, gjort for å oppnå et ønsket resultat.

prosessing:  en spesiell form for personlig rådgivning,
unik for Scientologi, som hjelper et individ til å se på sin
egen eksistens og forbedrer dets evne til å konfrontere
hva det er og hvor det er. Prosessing er en presis, nøye
systematisert aktivitet med nøyaktige prosedyrer.

realitet:  det som ser ut til å være. Realitet er grunnleg-
gende sett enighet; graden av enighet som folk oppnår. Det
som vi er enige om at er virkelig, er virkelig. 

Scientologi:  en anvendt religiøs filosofi utviklet av
L. Ron Hubbard. Det er studiet og håndteringen av ånden
i forhold til seg selv, universer og annet liv. Ordet
Scientologi kommer fra det latinske ordet scio, som betyr «å
vite», og det greske ordet logos, som betyr «ordet eller den
ytre formen som den indre tanken uttrykkes og gjøres
kjent gjennom». Følgelig betyr Scientologi å vite om å vite.

session:  tidsperioden da prosessing finner sted. Se også
prosessing i denne ordlisten.

somatikk:  et ord brukt i Scientologi for å betegne enhver
kroppslig fornemmelse, sykdom, smerte eller ethvert
kroppslig ubehag. Soma betyr «kropp» på gresk.

theta:  tanke eller liv. Uttrykket kommer fra den greske
bokstaven theta (  ), som de gamle grekere brukte for å
representere tanke eller kanskje ånd. Noe som er theta,
kjennetegnes av fornuft, avklarethet, stabilitet, lykke,
munter emosjon, vedvarenhet og de andre faktorene som
mennesket normalt anser som ønskelige.

thetan:  personen selv – ikke kroppen hans eller navnet
hans, det fysiske universet, sinnet hans eller noe som helst
annet; det som er bevisst om å være bevisst; identiteten som
er individet. Uttrykket thetan ble lagd for å eliminere enhver
mulig sammenblanding med eldre, ugyldige begreper. Det
kommer fra den greske bokstaven theta, som grekerne
brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Til dette
er det tilføyd en n for å lage et substantiv ifølge den
moderne måten som brukes for å lage ord i ingeniørfagene. 
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OM
L. RON 
HUBBARD

an ble født i Tilden, Nebraska den
13. mars 1911, og hans vei med
oppdagelser og hengivenhet overfor

sine medmennesker begynte i ung alder.
Innen han var 19 år gammel, hadde han
reist mer enn 400.000 km, og undersøkt
kulturene på Java, i Japan, India og på
Filippinene.

Da han vendte tilbake til De forente stater
i 1929, gjenopptok Ron sin formelle utdannelse
og studerte matematikk, ingeniørfag og det
den gang nye feltet kjernefysikk – som alt
sammen ga ham viktige verktøy for videre
forskning. For å finansiere denne forskningen,
innledet Ron en litterær karriere tidlig på
1930-tallet, og ble snart en av de mest leste
forfatterne av populær skjønnlitteratur.
Men han mistet aldri sitt primære mål av
syne, og fortsatte sin hovedforskning
gjennom omfattende reisevirksomhet og
ekspedisjoner.

Da annen verdenskrig begynte, gikk han
inn i De forente staters marine som
løytnant, og tjenestegjorde som leder for
antiubåtkorvetter. Han ble diagnostisert
som permanent ufør i 1945, etter å ha blitt
delvis blind og lam etter skader han pådro
seg i kamp. Ved å anvende sine teorier om
sinnet, var han imidlertid i stand til ikke
bare å hjelpe sine medsoldater, men også til
å gjenvinne sin egen helse.

Etter ytterligere fem år med intensiv
forskning ble Rons oppdagelser presentert

for verden i Dianetikk: Den moderne vitenskap
om mental sunnhet. Som den første populære
håndboken om menneskesinnet som
uttrykkelig var skrevet for mannen i gaten,
innvarslet Dianetikk en ny tidsalder av håp
for menneskeheten og en ny livsfase for
bokens forfatter. Han sluttet imidlertid ikke
å forske, og etter hvert som gjennombrudd
etter gjennombrudd omhyggelig ble
systematisert på slutten av 1951, ble den
anvendte religiøse filosofien Scientologi
født.

Fordi Scientologi forklarer hele livet, finnes
det ingen side ved menneskets eksistens
som L. Ron Hubbards påfølgende arbeid
ikke rettet seg mot. Han skiftet på å bo i USA
og i England, og hans fortsatte forskning
frembrakte løsninger på slike sosiale onder
som synkende utdannelsesstandarder og
stoffmisbruk av epidemiske proporsjoner.

Alt i alt består L. Ron Hubbards arbeider
om Scientologi og Dianetikk av førti
millioner ord, i innspilte foredrag, bøker og
skrifter. Til sammen utgjør disse arven etter
en livstid som endte den 24. januar 1986.
Men L. Ron Hubbards bortgang representerte
på ingen måte noen avslutning; for med ett
hundre millioner av hans bøker i sirkulasjon,
og millioner av mennesker som daglig
anvender hans teknologi for forbedring,
kan man virkelig si at verden fremdeles
ikke har noen bedre venn. ■ 
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