
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.



«Et menneske er så levende som det kan kommunisere,» skrev
L. Ron Hubbard. Og kommunikasjon er en side av livet som han
virkelig utforsket grundig – han skrev flere hundre tusen ord om
dette meget viktige emnet. Kommunikasjonsferdigheter er helt
nødvendige innen ethvert område av menneskelig samhandling. Når
alt kommer til alt, er faktisk kommunikasjon på ethvert nivå den
eneste aktiviteten som alle mennesker har felles.

Fordelene ved effektiv kommunikasjon er altfor mange til å kunne
listes opp, for de gagner alle sider ved livet, både privat og yrkesmessig.
Evnen til å kommunisere er vesentlig for å lykkes i enhver bestrebelse.

I dette heftet vil du lære hva god kommunikasjon består av og
hvordan man gjenkjenner den dårlige, hva bestanddelene i kommunika-
sjon er og hvordan man utnytter dem, og hvorfor mer kommunikasjon,
ikke mindre, bringer mer individuell frihet.

I dette heftet finner du også flere driller som Hubbard
utviklet for å forbedre ens kommunikasjonsnivå. Disse har stor
praktisk anvendelse i livet. En grundig forståelse av disse dataene vil
forsyne deg med verktøy som du kan bruke for alltid. ■

2



HVA ER
KOMMUNIKASJON?

vordan snakker man slik at en annen person hører og
forstår? Hvordan lytter man? Hvordan vet man at man er
hørt og forstått?

Disse punktene om kommunikasjon har aldri før blitt
analysert eller forklart.

Folk vet at kommunikasjon er en viktig del av livet,
men til nå har ingen kunnet fortelle noen hvordan man skal
kommunisere.

Før Scientologi har emnet kommunikasjon ikke blitt vektlagt eller studert.
All oppmerksomhet det har fått, har vært mekanisk og et område for ingeniører.
Likevel avhenger all menneskets virksomhet fullstendig av en full forståelse
av de virkelige grunnelementene i kommunikasjon.

For å beherske kommunikasjon må man forstå den.

I Scientologi har kommunikasjon blitt definert, og dette har ført til en
langt dypere forståelse av livet selv.

Kommunikasjon er grunnleggende sett forflytningen av en partikkel fra én
del av rommet til en annen del av rommet. En partikkel er det som blir

H

3



kommunisert. Det kan være en gjenstand, en skriftlig melding, et uttalt ord
eller en idé. I sin enkleste definisjon er dette kommunikasjon.

Dette enkle synet på kommunikasjon leder til den fullstendige definisjonen:

Kommunikasjon er betraktningen og handlingen å drive en impuls eller par-
tikkel fra kildepunkt over en avstand til et mottakspunkt, med den intensjon å
skape en duplisering og forståelse ved mottakspunktet av det som strømmet ut fra
kildepunktet.

Duplisering er handlingen å gjengi noe nøyaktig.

Formelen for kommunikasjon er årsak, avstand, effekt, med intensjon,
oppmerksomhet og duplisering med forståelse.

Definisjonen og formelen for kommunikasjon åpner døren til forståelse av
emnet. Ved å dele opp kommunikasjon i dens enkelte bestanddeler kan vi se
på hvordan hver av dem fungerer, og dermed forstå helheten klarere.
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Enhver 
kommunikasjon 
inneholder en 
partikkel, som kan 
være i en av fire 
kategorier: en 
gjenstand . . .

. . . et uttalt ord . . .

. . . en skriftlig 
melding . . .

. . . eller en idé.

Baseball

Baseball
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INTENSJON OM 
AT DET SOM BLIR 
SAGT, SKAL BLI 

FORSTÅTT
Hr. Johansen kan ta 

imot deg nå.

Kildepunkt

R E S E P S J O N

INTENSJON

OPPMERKSOMHET

Avstand



Enhver vellykket 
kommunikasjon 
inneholder alle 
elementene som 
blir vist her. 
Ethvert feilslått 
forsøk på å 
kommunisere kan 
analyseres i 
forhold til disse 
komponentene for 
å isolere hva som 
gikk galt. 

DUPLISERING 
OG 

FORSTÅELSE

Mottakspunkt
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A B

FAKTORER I 
KOMMUNIKASJON

La oss nå undersøke grundigere flere bestanddeler i kommunikasjon ved
å se på to livsenheter, en av dem «A» og den andre «B». «A» og «B» er
terminaler – med terminaler mener vi punkter som mottar, videreformidler og
sender kommunikasjon.

Først er det «A»s intensjon. Hos «B» blir dette oppmerksomhet, og for at en
virkelig kommunikasjon skal finne sted, må det finne sted en duplisering hos
«B» av det som ble sendt ut fra «A».

For å sende ut en kommunikasjon må «A» selvfølgelig opprinnelig ha viet
«B» oppmerksomhet, og «B» må ha viet denne kommunikasjonen noe intensjon,
i det minste om å lytte eller motta; slik at både årsak og effekt har intensjon
og oppmerksomhet.

Det finnes en annen faktor som er svært viktig. Det er dupliseringsfaktoren.
Vi kunne uttrykke dette som realitet, eller vi kunne uttrykke det som enighet.
Graden av enighet som er oppnådd mellom «A» og «B» i denne kommunikasjons-
syklusen, blir realiteten deres, og denne oppnås mekanisk ved duplisering. Med
andre ord er graden av realitet oppnådd i denne kommunikasjonssyklusen,
avhengig av mengden med duplisering. «B» som effekt må i en viss grad
duplisere hva som ble sendt ut fra «A» som årsak, for at den første delen av
syklusen skal kunne foregå.

Intensjon + oppmerksomhet

Intensjon + oppmerksomhet

A B
ÅRSAK EFFEKT
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A B

A B

Så må «A», som nå er effekt, duplisere det som ble sendt ut fra «B», for at
kommunikasjonen skal fullføres. Hvis dette blir gjort, finnes det ingen skadelige
konsekvenser.

Hvis denne dupliseringen ikke finner sted hos «B» og deretter hos «A», får
vi det som til sammen blir en uferdig handlingssyklus. Hvis for eksempel «B»
ikke tilnærmelsesvis dupliserte det som ble sendt ut fra «A», ble ikke den første
delen av kommunikasjonssyklusen oppnådd, og mye randomitet (uforutsigbar
bevegelse), forklaring og krangel kunne bli resultatet. Hvis «A» deretter ikke
dupliserte det som ble sendt ut fra «B» når «B» var årsak i den andre syklusen,
skjedde det igjen en ufullstendig kommunikasjonssyklus med påfølgende
manglende realitet. Hvis vi kutter ned på realiteten, kutter vi naturligvis ned
på affiniteten – følelsen av å være glad i eller like noe eller noen. Så der
duplisering er fraværende kan man se at affiniteten faller.

En fullstendig kommunikasjonssyklus vil resultere i høy affinitet. Hvis vi
skaper uorden i disse faktorene, får vi en ufullstendig kommunikasjonssyklus,
der enten «A» eller «B» eller begge to venter på avslutningen av syklusen. På
denne måten blir kommunikasjonen skadelig.

Duplisering

A B

ÅRS A K EFFEKT

Duplisering

A B

EFFEKT ÅRSAK
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En ufullstendig kommunikasjonssyklus skaper noe som kunne kalles en svar-
hunger. En person som venter på et signal om at kommunikasjonen hans er blitt
mottatt, har en tendens til å akseptere enhver innstrømming. Når en person
har ventet vedvarende i meget lang tid på svar som ikke ankom, vil han trekke
ethvert svar fra et hvilket som helst sted inn til seg i et forsøk på å avhjelpe sin
knapphet på svar.

Uferdige kommunikasjonssykluser skaper en knapphet på svar. Det betyr
ikke noe særlig hva svarene var eller ville være, så lenge de tilnærmelsesvis
ligner på emnet det gjelder. Det betyr noe når det blir gitt et eller annet
fullstendig uventet svar, slik som i tvangsmessig eller besatt kommunikasjon,
eller når det ikke blir gitt noe svar i det hele tatt.

Kommunikasjon er i seg selv bare skadelig når den utstrømmende kommuni-
kasjonen fra årsak er plutselig og uten sammenheng med omgivelsene (ulogisk).
Her har vi brudd på oppmerksomhet og intensjon.

Faktoren interesse kommer også inn her, men er langt mindre viktig. Ikke
desto mindre forklarer den en hel del om menneskelig atferd. «A» har
intensjonen om å interessere «B». «B» blir interessant for å bli snakket til.

Svar

A
Spørsmål

B Intet svar

Svar Svar

Interessert

A

ÅR S A K

Interessant

B

EFFEKT
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På samme måte er «B» interessert når han sender ut en kommunikasjon,
og «A» er interessant.

Her har vi som en del av kommunikasjonsformelen (men en mindre viktig
del) terminalene «A» og «B»s stadige skifte mellom å være interessert og å
være interessant. Årsak er interessert, effekt er interessant.

Av noe større viktighet er det faktum at «A»s intensjon om å bli mottatt
gjør det nødvendig for «A» å være dupliserbar.

Hvis «A» ikke i noen grad kan være dupliserbar, vil hans kommunikasjon
selvfølgelig ikke bli mottatt hos «B», for «B» som er ute av stand til å duplisere
«A», kan ikke motta kommunikasjonen.

Som et eksempel på dette, la oss si at «A» snakker kinesisk, mens «B» bare
kan forstå fransk. Det er nødvendig for «A» å gjøre seg dupliserbar ved å
snakke fransk til «B» som bare forstår fransk. I et tilfelle der «A» snakker ett
språk og «B» et annet, og de ikke har noe språk felles, er likevel muligheten

Interessant

A

EFFEKT

Interessert

B

ÅRS A K

Intensjon om å 
bli mottatt

A

ÅRS A K

B

EFFEKT
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A B

for etterligning til stede, og på den måten kan en kommunikasjon allikevel
finne sted. «A» kan, hvis han har en hånd, løfte den. «B» kan, hvis han har en,
løfte sin hånd. Så kunne «B» løfte den andre hånden sin, og «A» kunne løfte
sin andre hånd, og vi ville ha fullført en kommunikasjonssyklus ved etterligning.

Grunnleggende sett er alle ting betraktninger. Vi betrakter det slik at ting
er til, og derfor er de til. Ideen er alltid overordnet mekanikken i energi, rom,
tid og masse. Det ville være mulig å ha helt andre ideer om kommunikasjon
enn disse. Imidlertid er disse tilfeldigvis de ideene om kommunikasjon som er
felles i dette universet, og som livsenhetene i dette universet benytter.

Her har vi den grunnleggende enigheten om emnet kommunikasjon i
kommunikasjonsformelen slik den er gitt her. Fordi ideer er overordnet dette,
kan et vesen i tillegg til kommunikasjonsformelen få en eiendommelig idé om
nøyaktig hvordan kommunikasjon burde foregå, og kan finne seg selv helt ute
av kommunikasjon hvis det ikke er allmenn enighet om dette.

La oss ta et eksempel med en modernistisk forfatter som insisterer på at de
tre første bokstavene i alle ord burde utelates, eller at ingen setning burde
avsluttes. Han vil ikke oppnå enighet hos sine lesere.

Man kunne si at det finner sted en fortløpende naturlig seleksjon som
luker ut merkelige eller underlige ideer om kommunikasjon. For å være i
kommunikasjon følger mennesker de grunnleggende reglene som de er gitt
her, og når noen prøver å avvike for sterkt fra disse reglene, dupliserer de ham
simpelthen ikke, og han går på grunn av dette ut av kommunikasjon.

Nå kommer vi til problemet med hva en livsenhet må være villig til å erfare
for å kommunisere. For det første må det primære kildepunktet være villig til å
være dupliserbart. Det må være i stand til å vie i hvert fall noe oppmerksomhet til
mottakspunktet. Det primære mottakspunktet må være villig til å duplisere, må
være villig til å motta, og må være villig til å skifte til å bli et kildepunkt for å sende

Intensjon om å være 
dupliserbar

ÅR S A K

Villig til å
duplisere

EFFEKT
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kommunikasjonen eller et svar på den tilbake. Og det primære kildepunktet må i
sin tur være villig til å være et mottakspunkt.

Ettersom vi grunnleggende sett har å gjøre med ideer og ikke mekanikk,
ser vi da at det må eksistere en sinnstilstand mellom et årsakspunkt og et
effektpunkt hvor begge to er villige til å være årsak eller effekt når de ønsker
det, er villige til å duplisere når de ønsker det, er villige til å være dupliserbare
når de ønsker det, er villige til å skifte når de ønsker det, er villige til å oppleve
avstanden imellom seg, og kort sagt er villige til å kommunisere.

Der hvor vi har disse tilstandene i et individ eller en gruppe, har vi mentalt
sunne mennesker.

Der hvor det oppstår en uvillighet til å sende eller motta kommunikasjoner,
hvor mennesker tvangsmessig eller på en besatt måte sender kommunikasjoner
uten retning og uten å prøve å være dupliserbare, hvor individer som mottar
kommunikasjon, står tause og ikke anerkjenner eller svarer, har vi irrasjonelle
faktorer.

Noen av tilstandene som kan oppstå på en irrasjonell linje, er å unnlate å
gjøre seg dupliserbar før man sender ut en kommunikasjon, en intensjon i
strid med det å bli mottatt, en uvillighet til å motta eller å duplisere en
kommunikasjon, en uvillighet til å oppleve avstand, en uvillighet til å skifte,
en uvillighet til å vie oppmerksomhet, en uvillighet til å uttrykke intensjon,
en uvillighet til å anerkjenne, og generelt en uvillighet til å duplisere.

For noen kan det se ut som om løsningen på kommunikasjon er å la være
å kommunisere. Man kunne si at hvis man ikke hadde kommunisert i første
omgang, ville man ikke vært i vanskeligheter nå. Det er kanskje en viss grad
av sannhet i dette, men et menneske er så dødt som det ikke kan kommunisere.
Det er så levende som det kan kommunisere.

ÅRSAK EFFEKT

A
Avstand

B

EFFEKT ÅRSAK
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TOVEIS-
KOMMUNIKASJON

En kommunikasjonssyklus og toveiskommunikasjon er faktisk to forskjellige
ting. Hvis vi undersøker anatomien i kommunikasjon nøye – den faktiske
strukturen og de faktiske delene – vil vi oppdage at en kommunikasjonssyklus ikke
er en fullstendig toveiskommunikasjon.

Hvis du ser på diagram A nedenfor, ser du en kommunikasjonssyklus:

Her har vi Ole som opphavsmann til en kommunikasjon. Det er hans
første impuls. Denne impulsen er rettet mot Kåre. Vi ser at Kåre mottar den,
og så originerer Kåre et svar eller en anerkjennelse som Kåre', og dette blir
sendt tilbake til Ole'. Ole har for eksempel sagt: «Hvordan går det?» Kåre har
mottatt dette, og så har Kåre (idet han blir sekundær årsak) besvart det som
Kåre' med: «Bare bra», som går tilbake til Ole' og dermed avslutter syklusen.

DIAGRAM A

Ole Kåre

Ole' Kåre'
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Det kunne følge hva vi kaller en toveiskommunikasjonssyklus, som i
diagram B nedenfor.

Her er det Kåre som originerer en kommunikasjon. Kåre sier: «Hvordan
står det til?» Ole mottar dette, og svarer så som Ole' eller sekundær årsak:
«Det går rimelig bra.» Dette svaret anerkjennes så av Kåre' når han mottar det.

I begge disse diagrammene finner vi at i diagram A uttrykte Ole' anerkjennelsen
til den sekundære årsaken med et nikk eller et tilfreds ansiktsuttrykk. Likeledes
blir Oles «Det går rimelig bra» i diagram B faktisk anerkjent av Kåre' med et
nikk eller et uttrykk som bekrefter at kommunikasjonen ble mottatt.

Hvis både Ole og Kåre er «sterke, tause menn», vil de utelate deler av disse
syklusene. Den mest opplagte utelatelsen, og den som oftest forstås som
«kommunikasjonsforsinkelse», ville være der Ole i diagram A sier: «Hvordan går

DIAGRAM B

Ole' Kåre'

Ole Kåre
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det?», og Kåre bare står der uten å si noe. (Med «kommunikasjonsforsinkelse»
menes tidsperioden som kommer mellom det at et spørsmål stilles, og svaret på
dette bestemte spørsmålet fra personen det stilles til.)

Her er Ole årsak til en kommunikasjon, og Kåre' fortsetter ikke syklusen.
Vi verken vet eller forhører oss om, og vi er ikke interessert i hvorvidt Kåre
som mottakspunkt noensinne hørte det. Vi kan anta at han i det minste var til
stede, og at Ole snakket høyt nok til å bli hørt, og at Kåres oppmerksomhet var et
eller annet sted i nærheten av Ole. I stedet for å fortsette med kommunikasjons-
syklusen, sitter Ole nå igjen med en ufullført syklus, og får aldri muligheten
til å bli Ole'.

Det er flere måter en kommunikasjonssyklus kan holde seg ufullført på,
og disse kan kategoriseres som:

1. Ole unnlater å sende ut en kommunikasjon.

2. Kåre hører ikke kommunikasjonen.

3. Kåre' unnlater å besvare den kommunikasjonen han mottok.

4. Ole' unnlater å anerkjenne med et tegn eller ord at han har hørt Kåre'.

Vi kunne utpeke forskjellige grunner til alt dette, men formålet her er ikke
å peke ut grunner til at de ikke fullfører en kommunikasjonssyklus. Hele
formålet vårt har å gjøre med at denne kommunikasjonssyklusen ikke blir
fullført.

La oss nå si at Ole i diagram A er en person som tvangsmessig og hele tiden
originerer kommunikasjon, uansett om han har folks oppmerksomhet eller ei,
og uansett om denne kommunikasjonen er relevant i forhold til noen foreliggende
situasjon. Vi oppdager at Ole når han kommuniserer, har en tilbøyelighet til
å møte en uoppmerksom Kåre som ikke hører ham, og dermed en fraværende
Kåre' som ikke svarer, og dermed en fraværende Ole' som aldri anerkjenner.

La oss undersøke den samme situasjonen i diagram B. Her har vi Kåre som
opphavsmann til en kommunikasjon. Vi har den samme Ole med en tvangsmessig
utstrømming. Kåre sier: «Hvordan går det?», og syklusen blir ikke fullført
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fordi Ole er så opptatt av sin egen tvangsmessige talestrøm at han ikke blir
Ole', og aldri gir Kåre en sjanse til å bli Kåre' og anerkjenne.

La oss nå ta en annen situasjon. Ole originerer kommunikasjoner, og Kåre
er en person som aldri originerer kommunikasjoner. Ole originerer ikke
nødvendigvis kommunikasjoner kompulsivt eller tvangsmessig, men Kåre er
hemmet i å originere kommunikasjoner. Når Ole og Kåre arbeider sammen,
ser vi at de ender i denne formen for aktivitet: Ole originerer en kommunikasjon,
Kåre hører den, blir Kåre', besvarer den og gir Ole muligheten til å bli Ole'.
Dette går utmerket, men toveiskommunikasjonssyklusen vil før eller senere
gå i baklås, fordi den blir brutt av at Kåre aldri originerer kommunikasjoner.

En toveiskommunikasjonssyklus ville virke slik: Ole, som har originert en
kommunikasjon og fullført den, kan så vente på at Kåre originerer en kommuni-
kasjon til Ole, og dermed fullfører resten av toveiskommunikasjonssyklusen.
Kåre originerer en kommunikasjon, denne høres av Ole, besvares av Ole' og
anerkjennes av Kåre'.

Slik får vi en normal kommunikasjonssyklus mellom to terminaler, for i
dette tilfellet er Ole en terminal og Kåre en terminal, og man kan se at
kommunikasjon strømmer mellom to terminaler. Syklusene avhenger av at
Ole originerer kommunikasjonen, Kåre hører kommunikasjonen, Kåre blir til
Kåre' og besvarer kommunikasjonen, og Ole' anerkjenner kommunikasjonen.
Så originerer Kåre en kommunikasjon, Ole hører kommunikasjonen, Ole'
besvarer kommunikasjonen, og Kåre' anerkjenner kommunikasjonen.

Hvis de gjorde dette, ville de aldri havne i krangel uansett hva de snakket
om, og de ville til slutt oppnå enighet – selv om de var fiendtlig innstilt overfor
hverandre. Deres vanskeligheter og problemer ville løses, og de ville ha det bra
seg imellom.

En toveiskommunikasjonssyklus bryter sammen når en av terminalene
unnlater å originere en kommunikasjon når det er dens tur. Vi oppdager at
hele samfunnet har umåtelige problemer med dette. Folk er så vant til ferdigsydd
underholdning, og er så hemmet i å originere kommunikasjoner av foreldre
som ikke kunne kommunisere, av utdannelse og andre årsaker, at de blir
svært dårlige til å originere en kommunikasjon. Det er nødvendig å originere
en kommunikasjon for overhodet å få en kommunikasjon i gang.
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Og derfor finner vi folk som hovedsakelig snakker om ting som er påtvunget
dem av ytre årsaker. De ser en ulykke, og de diskuterer den. De ser en film, og
de diskuterer den. De venter på at en ytre årsak skal gi dem anledning til
å føre en samtale. Men da begge er dårlige til å originere kommunikasjon
– hvilket man også kunne betegne som mangel på fantasi – oppdager vi at den
slags mennesker, som er avhengige av opprinnelige impulser utenfra, er mer
eller mindre kompulsive eller hemmede i kommunikasjon. Derfor skifter
samtalen hurtig og markant kurs, og kan ende med noen bemerkelsesverdige
fiendtligheter eller gale konklusjoner.

La oss anta at Oles manglende impulser som primær årsak har ført ham
inn i en tvangsmessig eller kompulsiv kommunikasjon. Vi oppdager at han
har det så travelt med å utstrømme at han aldri har mulighet til å høre noen
som snakker til ham, og hvis han hørte dem, ville han ikke svare dem. Kåre
kunne på den annen side være så helt utrolig dårlig som primær årsak (dvs.
dårlig til å originere kommunikasjon) at han aldri engang blir til Kåre', eller
hvis han gjør det, så kommer han aldri med sin egen mening, og dermed får
han Ole mer og mer ut av balanse og inn i mer og mer kompulsiv kommunikasjon.

Som du kan se av disse diagrammene, kunne det oppstå noen usedvanlige
situasjoner. Det ville være situasjoner med tvangsmessige svar, så vel som
hemninger i å svare. Et individ kunne bruke all sin tid på å svare, rettferdiggjøre
eller forklare – hvilket er en og samme ting – selv om det ikke var blitt
originert noen opprinnelig kommunikasjon til ham. En annen person – som
Ole' i diagram A eller Kåre' i diagram B – kunne bruke all sin tid på å
anerkjenne, selv om han ikke mottok noe å anerkjenne. De alminneligste og
mest markante manifestasjonene er imidlertid tvangsmessig originasjon, å
motta uten å svare, og ikke å anerkjenne et svar. I disse punktene kan vi finne
fastlåste strømmer.
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Da den eneste forbrytelsen i universet synes å være å kommunisere, og da
den eneste formildende omstendigheten ved en person er å kommunisere, kan
vi lett forstå at resultatet med sikkerhet vil bli en forkludring av kommunikasjon.
Men det vi bør forstå – med mye større glede – er at det nå kan løses.

Strømmer blir fastlåst i denne dobbelte kommunikasjonssyklusen når det
oppstår en mangel på:

1. originering av kommunikasjon

2. mottak av kommunikasjon

3. besvarelse av gitt kommunikasjon

4. anerkjennelse av svar

Av dette kan man se at det bare er fire deler som kan bli problematiske i
både diagram A og B – uansett hvor mange merkelige manifestasjoner dette
kan resultere i.
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KOMMUNIKASJONS-
TRENINGSDRILLER

Nå når du har oppdaget bestanddelene i og formelen for kommunikasjon,
hvordan bruker du denne kunnskapen? Hvordan omsetter du i praksis hva du
nettopp har studert om kommunikasjonsformelen? Hvordan anvender du
lovene om kommunikasjon så lett og naturlig at de nesten ser ut til å være en
del av deg? Hvordan blir du faktisk effektiv til å kommunisere?

I Scientologi finnes det driller som setter enhver i stand til å forbedre
kommunikasjonsferdighetene sine. En drill er en metode for å lære eller
trene, hvor en person gjør en prosedyre om og om igjen for å forbedre denne
ferdigheten. Disse kommunikasjonsdrillene kalles treningsrutiner eller kort
TR-er, og tar for seg de forskjellige delene av kommunikasjonsformelen.

TR-ene ble opprinnelig utviklet for å trene Scientologi-utøvere i teknisk
anvendelse, fordi gode kommunikasjonsferdigheter er nødvendige for denne
aktiviteten. Ved å drille på hver del av kommunikasjonsformelen med disse
TR-ene, kan likevel enhver persons evne til å beherske kommunikasjonssyklusen
og dermed kommunisere med andre bli svært forbedret.

Ved å gjøre disse drillene vil du lære hvordan du får din kommunikasjon
forstått av andre, hvordan du virkelig kan forstå hva andre sier til deg,
hvordan du kan være det som av og til kalles «en god lytter», hvordan du kan
styre en kommunikasjonssyklus som du har med en annen person, og hvordan
du oppdager og korrigerer feil på andres kommunikasjonssykluser.

Alt dette er uvurderlige ferdigheter i dagliglivet. Uansett hvilket yrke du
har eller hva du driver med, er det vesentlig å kunne kommunisere lett og
sikkert.

TR-ene kan ikke gjøres alene, du må gjøre dem med hjelp av en annen
person. Dette gjøres ved at du slår deg sammen med en annen person og gjør
drillene sammen med vedkommende. Dette gjøres skiftevis: Når du gjør drillen,
hjelper den andre personen deg til å bli flink med den. Så bytter dere, og du
hjelper den andre personen mens han eller hun gjør drillen. Det å hjelpe en
annen gjennom drillen kalles coaching.
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Drillene gir instruksjoner for hvilke roller studenten og coachen skal ha.
Når du praktiserer drillen, blir du kalt studenten, og personen som hjelper
deg å komme gjennom drillen, blir kalt coachen.

Det spiller ingen rolle om du først starter som student og partneren din
som coach, eller omvendt. Dere er begge student og coach etter tur for å få
hverandre igjennom drillene. Ved å hjelpe hverandre gjennom TR-ene på
denne skiftevise basisen, kan dere begge lære hvordan man fullt ut kan bruke
kommunikasjonssyklusen.

Så før du starter med å gjøre TR-ene, må du finne en annen person å gjøre
drillene med, som kan bytte på å være student og coach.

Det er svært viktig at både du og din partner leser gjennom og forstår alle
disse drillene før dere begynner å praktisere dem. I tillegg er det et annet
avsnitt etter drillene, som forklarer hvordan man skal coache noen riktig.
Dette må du også studere og forstå grundig før drillene kan starte, da
coaching er en meget nøyaktig fremgangsmåte. Coachingen må være riktig
for at man skal oppnå det best mulige utbyttet fra TR-ene.

Hver av TR-ene har et nummer og et navn, som ganske enkelt er betegnelser
for å henvise til hver av dem.

Kommandoene er uttalte instrukser for å starte, fortsette og stanse drillen i
coachingen, og spørsmålene eller utsagnene som brukes mens man gjør TR-en.

Hver drill forteller deg også hvilken posisjon du skal sitte i.

Den bestemte kommunikasjonsferdigheten som du sikter mot å oppnå på
hver TR, er beskrevet under dens formål.

Hva som er viktig i treningen skisserer hvordan denne drillen skal utføres,
og gir viktige punkter som må fremheves eller vektlegges ved coaching.
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Talemønster er tatt med i noen av drillene for å vise hvordan de forskjellige
kommandoene eller spørsmålene blir brukt i løpet av prosedyren. I Scientologi
betyr ordet talemønster ganske enkelt det spesielle vokabularet i en drill.

Når disse drillene gjøres flittig og nøyaktig slik som de er skrevet, fører de
til vellykket kommunikasjon – for alle.

Gjør følgende: 

1. Les hele veien gjennom drillene på de følgende sidene, og delen som
heter Coaching.

2. Finn noen du kan arbeide sammen med som partner slik at dere kan få
hverandre gjennom drillene.
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3. Få partneren din til å lese gjennom alle drillene og delen om Coaching.

4. Avgjør hvem av dere som skal coache først.

5. Start så den første TR-en!
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Nummer: TR 0 Være der

Navn: Være der

Kommandoer: Coachen sier «start» for å begynne drillen. Coachen
bruker «stopp» for å avslutte drillen eller for å påpeke en feil for studenten.
Eksempel: Studenten faller i søvn, coachen sier: «Stopp. Du sovnet. Start.»

I denne og alle driller sier coachen «godkjent» når studenten har oppnådd
formålet med drillen.

Selv om det i denne drillen faktisk er lite coaching involvert, er det likevel
nødvendig med noe. Coachen starter drillen, og får studenten til å holde på
til han får godkjent.

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand – omtrent en meter. Studenten har øynene lukket.

Formål: Å trene studenten til å
være der behagelig. Ideen er å få
studenten i stand til å være der
behagelig i en posisjon en meter foran
en annen person, å være der og ikke
gjøre noen ting annet enn å være der.

For å starte en kommunikasjon må
du være et sted du kan kommunisere
fra. Hvis du ikke er der, vil du ikke
klare å starte en kommunikasjon
riktig. Å være der er en nødvendighet
for god kommunikasjon, det er ikke
mer innviklet enn som så.

I denne drillen er studentens øyne
lukket for å gjøre det enkelt å være der,

som et første trinn. Med lukkede øyne har man ikke tilleggskravet med å konfron-
tere en annen person, men kan ganske enkelt venne seg til å være der på en
avslappet måte.

TR 0 VÆRE DER
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Hva som er viktig i treningen: Student og coach sitter vendt mot hverandre.
Studenten har øynene lukket. Det er ingen samtale. Dette er en taus drill. Det
er ingen rykning, bevegelse, «system» eller metoder brukt eller noe som helst
annet lagt til det å være der. Å gjøre noe med kroppen sin, eller å presse ryggen
sin mot stolen i et forsøk på å være årvåken, er eksempler på systemer eller
metoder som blir brukt i stedet for ganske enkelt å være der.

Man vil vanligvis se mørke eller en del av rommet når man har øynene
lukket. Vær der, behagelig.

Coachens oppgave er å holde studenten årvåken og få ham til å gjøre
drillen.

Sitt rett i en rakrygget stol. Gjør drillen til det ikke er noen tendens eller
lyst til å vri seg, rykke til, bevege seg eller skifte stilling. Hvis slike ting «skrur
seg på», fortsett drillen til de er flatet ut. Flatet ut betyr at drillen er fortsatt til
den ikke lenger frembringer noen reaksjon.

Studenten skal gjøre denne drillen til han er fullt ut overbevist, uten
forbehold, om at han kan fortsette å sitte stille og behagelig i et uavgrenset
tidsrom uten trang til å rykke til eller flytte på seg, eller å måtte undertrykke
noen slik trang.

Når han kan være der behagelig og har oppnådd en større stabil gevinst, er
drillen bestått.

Folk opplever vanligvis mange forbedringer mens de gjør TR-er, slik som
forbedret evne til å konfrontere og til å kommunisere, bedre persepsjoner og
så videre. Dette blir kalt gevinster, ettersom studenten har ønsket å forbedre
sine kommunikasjonsferdigheter og sin oppmerksomhet, og enhver fremgang
i retning av å oppnå dette er en gevinst i seg selv. En større stabil gevinst betyr
at studenten har kommet til det punktet hvor han kan gjøre drillen, og at
hans ferdigheter og evner til å gjøre det er stabile. En større stabil gevinst er
et betydningsfullt og varig utbytte.

25



Nummer: TR 0 Konfrontering

Navn: Konfrontering

Konfrontering er definert som å kunne være ansikt til ansikt med noe. Når
vi sier at noen konfronterer, mener vi at han står ansikt til ansikt med noe
uten å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk evnen til å
være der behagelig og å oppfatte.

Kommandoer: Coach: «Start», «Stopp», «Flunk».

Coachen har forskjellige uttrykk som han bruker. Det første av disse er
«start», som han bruker på det tidspunktet drillen begynner. Hver gang
studenten ikke holder sin posisjon, synker sammen, blir bevisstløs, rykker til,
får flakkende øyne, eller på noen måte demonstrerer en uriktig posisjon, sier
coachen «flunk», og korrigerer vanskeligheten. Han sier så «start» igjen, og
drillen fortsetter. Når coachen ønsker å kommentere noe, sier han «stopp»,
retter opp dette punktet, og sier igjen «start».

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand – omtrent en meter. Begge ser på hverandre.

Formål: Å oppnå ferdigheten å være i stand til å sitte i ro og se på noen
uten anstrengelse.

Denne drillen er neste nivå av ferdighet opp fra TR 0 Være der. Nå må han
også konfrontere.

Kommunikasjon er egentlig ikke mulig i fravær av konfront. Har du noen
gang prøvd å snakke til noen som ikke vil se på deg? Den personen konfronterer
deg ikke. Mangel på konfront er en barriere for virkelig kommunikasjon.

Nervøse rykninger, anspenthet, alt dette stammer fra en uvillighet til å
konfrontere. Når denne villigheten er gjenopprettet, vil disse svakhetene være
tilbøyelige til å forsvinne.

Hva som er viktig i treningen: Student og coach sitter vendt mot
hverandre, ingen av dem fører noen samtale eller prøve å være interessante.
De sitter og ser på hverandre uten å si eller gjøre noen ting i noen timer.
Studenten må ikke prate, vri på seg, fnise eller bli brydd eller sovne.

Man vil finne at studenten har en tilbøyelighet til å konfrontere med en
kroppsdel, i stedet for bare å konfrontere. Å konfrontere med en kroppsdel

26



kan forårsake at denne kroppsdelen gjør vondt eller føles ubekvem. Løsningen
er bare å konfrontere og være der.

Den grunnleggende regelen er at alt som studenten holder spent, er tingen
han konfronterer med. Hvis studentens øyne begynner å gjøre vondt, konfronterer
han med dem. Hvis magen begynner å stikke frem og bli spent, konfronterer
han med magen. Hvis skuldrene eller endatil bakhodet hans blir spent, da
konfronterer han med skuldrene eller bakhodet. En ekspertmessig coach
ville i dette tilfellet gi en «stopp», korrigere studenten, og så starte drillperioden
på nytt.

Et blunk er ikke en flunk på TR 0, og «blunkfritt» er ikke et krav. Coachen
skal ikke bry seg om hvorvidt noen blunker eller ikke, bare om personen
konfronterer eller ikke.

Imidlertid er stirring med vidåpne øyne unaturlig, og betyr at studenten
prøver å konfrontere med øynene. I slike tilfeller vil studentens øyne bli våte,
bli røde, og vil gjøre vondt hvis han fortsetter. En student som har overdrevne
vanskeligheter med øynene, må bli returnert til TR 0 Være der, og mestre
denne drillen før han igjen prøver å gjøre TR 0 Konfrontering.

I likhet med TR 0 Være der bruker
ikke studenten noe system eller noen
metode for å konfrontere, annet enn
bare å være der. Drillen har feil navn
hvis konfrontere betyr å gjøre noe. Hele
handlingen er å venne studenten til
behagelig å være der en meter foran en
annen uten å unnskylde seg, bevege
seg, være forskrekket eller forlegen eller
forsvare seg.

Fortsett drillen til alle rykninger og
all tilbaketrekning eller andre manifesta-
sjoner ikke lenger eksisterer eller trenger
å undertrykkes (avholdes fra å bli kjent
eller sett). Alt som manifesterer seg, vil
flates ut.

Studenten består når han ganske enkelt kan være der og konfrontere, og
han har oppnådd en større stabil gevinst.

TR 0 KONFRONTERING
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Nummer: TR 0 Bullbait
Navn: Konfrontering,  bullbaitet

Utrykket bullbait betyr å finne spesielle handlinger, ord, uttrykk, manerer
eller emner som distraherer studenten som gjør drillen, og får ham til å
reagere på coachen. Ordet bullbait er avledet av en engelsk og spansk sport
kalt baiting (fra bait, lokkemat), som betydde å sette hunder på en lenket
okse (engelsk bull).

I bildene over finner coachen en knapp på studenten (1), og flunker ham for å bryte 
hans konfront (2). Hun gjenopptar drillen, og gjentar setningen som gjorde at han
reagerte (3), og gjentar den helt til studenten kan konfrontere det komfortabelt, uten 

Hvor fikk du 
den stygge 

skjorta?

STUDENT COACH

Flunk. Du lo. 
Start.

COACH

Hvor fikk du 
den stygge 

skjorta?

STUDENT COACH

STUDENT

STUDENT COACH

TR 0 BULLBAIT
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Man vil oppdage at folk har visse ting som får dem til å reagere på en eller
annen måte. I Scientologi kaller vi dette en knapp: en ting, et ord, en setning,
et emne eller et område som forårsaker en respons eller en reaksjon fra et
individ.

Coachen sier for eksempel noe slikt til studenten som: «Du har store
ører.» Studenten reagerer med å le ukontrollert. Coachen har dermed funnet
en knapp på den studenten. Dette er bullbaiting.

å reagere på det (4, 5, 6). Hun fortsetter å bullbaite, og prøver å finne en annen knapp. 
Når hun har gjort det (7), flunker hun studenten og sier hvorfor (8), og vil nå fortsette 
å flate ut den nye knappen.

Hør på meg: 
Hvor fikk du 
den stygge 
skjorta?!

STUDENT COACH STUDENT

HEI, 
DU!

STUDENT COACH

Flunk. Du 
krympet deg.

STUDENT COACH

COACH
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Kommandoer: Coach: «Start», «Stopp», «Flunk».

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand – omtrent en meter.

Formål: Å oppnå ferdigheten å kunne sitte stille og se på noen uten
anspennelse og uten å bli vippet av pinnen, distrahert eller reagere på noen
måte på grunn av det den andre personen sier eller gjør.

I den foregående drillen lærer studenten hvordan man konfronterer mens
coachen bare sitter stille. I TR 0 Bullbait blir studentens evne til å konfrontere
økt ytterligere, og han lærer hvordan han unngår å vippes av pinnen av
coachens handlinger.

Dette øker evnen til å være der og å avlevere en kommunikasjon til en
annen, i enhver sosial situasjon eller livssituasjon, uten å bli distrahert av noe.

Har du for eksempel noen gang opplevd å snakke til noen, og å bli målløs
eller forskrekket når den andre tok opp et annet emne? Har du noen gang
reagert ukontrollert på noe en annen sa selv om du ikke ville det? Denne
drillen kan øke din evne til å være mer årsak og ha bedre kontroll over alle
aspekter av kommunikasjon.

Hva som er viktig i treningen: Etter at studenten har bestått TR 0
Konfrontering og bare kan være der behagelig, kan «bullbaitingen» begynne.
Hva som helst som legges til det å være der, flunkes skarpt av coachen.
Rykninger, blunking, sukk, urolige bevegelser, alt utenom det å bare være der
flunkes umiddelbart, og årsaken til flunken gis.

Talemønster som coach: Studenten hoster. Coach: «Flunk! Du hostet.
Start.» Dette er hele talemønsteret til coachen som coach.

Talemønster som konfrontert person: Coachen kan si eller gjøre hva
som helst unntatt å forlate stolen. Coachen må likevel være realistisk i
coachingen, og komme med virkelige tilstander eller omstendigheter som kan
hende i dagliglivet. Coachen må ikke berøre studenten.

Studentens knapper kan finnes og trampes hardt på, inntil de ikke lenger
produserer noen reaksjon. Ingen ord som ikke er coachens kommandoer, får
frembringe noen reaksjon fra studenten. Hvis studenten reagerer, blir coachen
umiddelbart coach (og følger talemønsteret ovenfor).

Studenten består når han kan være der behagelig uten å spore av, distraheres
eller på noen måte reagere på noe coachen sier eller gjør, og har oppnådd en
større stabil gevinst.
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Nummer: TR 1

Navn: Å få din kommunikasjon over

Formål: Å oppnå evnen til å få en spesifikk kommunikasjon overbrakt til
en tilhører og forstått.

Har du noen gang sett noen som bare fortsetter å snakke, uten noensinne
å vite om kommunikasjonene hans blir mottatt? Å gjøre seg forstått er en
viktig del av kommunikasjonsformelen.

Kommandoer: En setning (med «sa han» utelatt) plukkes ut fra boken Alice
i Eventyrland og leses for coachen. Den blir gjentatt inntil coachen er
overbevist om at den ankom der han er.

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand.

Hva som er viktig i treningen: Kommandoen går fra boken til studenten
og, som hans egen, til coachen. Den må ikke gå fra bok til coach. Den må lyde
naturlig, ikke kunstig. Diksjon (måten man uttaler ord på) og fremføringsmåte
har ingenting med dette å gjøre. Lydstyrken kan ha det.

Coachen må ha mottatt kommuni-
kasjonen (eller spørsmålet) klart og
ha forstått det før han sier «bra».

Det betyr ikke noe spesielt at det
er boken Alice i Eventyrland som
brukes. I denne drillen sier du ting
fra en bok i stedet for å finne dem
opp.

Enhver idé som du gjør til
din egen, er din. Når du henter
en idé fra en bok, blir den din idé,
og så som din idé bringer du den
videre til en annen person. Drillen
blir coachet på denne måten.

«Det er en Mandal-katt.»

COACH STUDENT

TR 1
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Kommunikasjonen går ikke fra boken til coachen. Den går fra boken til
studenten, og så gjør studenten den til sin egen idé, og uttaler ideen til
coachen på en slik måte at den kommer over til coachen.

Vi vet umiddelbart at en person ikke kan kommunisere når han ikke kan
gjøre dette første grunnleggende trinnet med å ta en idé, eie den og så
kommunisere den til en annen.

I coachingen vil vi at studenten skal finne en setning i Alice i Eventyrland, og
så ta den som sin egen idé og kommunisere direkte til coachen. Han kan si set-
ningen igjen og igjen hvis han ønsker det, på enhver måte han ønsker å si
den, inntil coachen forteller ham at han tror kommunikasjonen har kommet
frem.

Det er intensjonen som kommuniserer, ikke ordene. Når intensjonen om å
kommunisere til en person kommer over, vil kommunikasjonen ankomme.

Intensjonen må kommunisere, og den må kommuniseres i én tidsenhet.
Den blir ikke gjentatt fra forrige gang den ble gjentatt. Den er ny, frisk,
kommunisert i nåtid. Så snart en kommunikasjon er brakt videre, kan han
finne en annen kommunikasjon og kommunisere denne.

Talemønster: Coachen sier «start», sier «bra» uten å starte på nytt hvis
kommandoen mottas, eller sier «flunk» hvis kommandoen ikke mottas. «Start»
blir ikke brukt på nytt. «Stopp» blir brukt for å stanse for en diskusjon eller
for å avslutte aktiviteten. Hvis drillperioden stanses for en diskusjon, må
coachen si «start» igjen før den gjenopptas.

Denne drillen bestås bare når studenten kan få overbrakt en kommando
naturlig, uten anstrengelse eller unaturlighet, og uten nikk og fakter som skal
hjelpe på fremføringen, og når studenten kan gjøre det lett og avslappet.
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Nummer: TR 2

Navn: Anerkjennelser

En anerkjennelse er noe som sies eller gjøres for å informere en annen om
at utsagnet eller handlingen hans er
lagt merke til, forstått og mottatt.

Formål: Å oppnå evnen til totalt,
fullstendig og endelig å anerkjenne
et utsagn, en ytring eller en bemerk-
ning på en slik måte at personen
som kommer med dette, føler seg
fornøyd med det faktum at det har
blitt fullt ut mottatt og forstått, og
ikke føler noe behov for å gjenta det
eller fortsette.

Anerkjennelse er en kontrollfaktor
i kommunikasjonssyklusen. Dette er
sant i enhver kommunikasjonssyklus i
enhver situasjon. Formelen for
kontroll er start, endre og stopp. Hvis
du kan starte noe, endre det og så
stoppe det, har du kontroll over det. En
anerkjennelse er en «stopp». Hvis man
anerkjenner andres kommunikasjoner
riktig, kan man derfor kontrollere
kommunikasjon.

Hvis du sier «fortsett» eller «fort-
sett å snakke» til noen, vil du ikke
anerkjenne ham. Den perfekte aner-
kjennelse formidler bare dette: Jeg har
hørt din kommunikasjon. Den signali-
serer at personens kommunikasjon
til deg har blitt mottatt. Det er ikke
ordet som avslutter en kommunika-
sjonssyklus, det er intensjonen som
avslutter den.

«Jeg føler meg svimmel. Gi 
meg et skinkesmørbrød.»

COACH

STUDENT

STUDENT

«Med en gang.»

COACH

 TR 2
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I livet er det faktisk veldig terapeutisk for en person å vite at han har blitt
anerkjent.

Kommandoer: Coachen leser setninger fra Alice i Eventyrland, idet han
utelater «sa han», og studenten anerkjenner dem grundig. Studenten sier «bra»,
«fint», «ok», «jeg hørte det» – hva som helst så lenge det passer til personens
kommunikasjon – på en slik måte at han virkelig overbeviser personen som
sitter der om at han har hørt det. Coachen gjentar enhver setning han ikke føler
ble virkelig anerkjent.

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand.

Hva som er viktig i treningen: Studenten må anerkjenne på en slik måte
at coachen er overbevist om at det ikke trenger å gjentas, at det har blitt mottatt
og forstått, totalt og endelig.

Studenten gjør dette ved å ha til hensikt at kommunikasjonssyklusen
slutter på dette punktet og avslutte den der. Alt som studenten gjør for å få
det til å skje, er legitimt forutsatt at det ikke forferder eller oppskaker coachen.
Studenten anerkjenner på en måte som passer til coachens kommunikasjon og
overbeviser coachen om at han har mottatt det.

Spør studenten fra tid til annen hva som ble sagt. Tøyl over- og underaner-
kjennelse. La studenten til å begynne med gjøre hva som helst for å få en
anerkjennelse over, og få så bort ujevnhetene. Lær ham at en anerkjennelse er
en stopp, ikke begynnelsen på en ny kommunikasjonssyklus eller en
oppfordring til en annen om å fortsette, og at en anerkjennelse må passe til
personens kommunikasjon. Studenten må ikke danne vanen med robotaktig
å bruke «bra» og «takk» som de eneste anerkjennelsene.

Videre er et annet punkt i denne drillen å lære at man kan mislykkes i å
overbringe en anerkjennelse, eller kan mislykkes i å stoppe en person med en
anerkjennelse, eller kan blåse hodet av en person med en for kraftig anerkjennelse.

Talemønster: Coachen sier «start», leser en setning, og sier «flunk» hver gang
han føler at det har vært en upassende anerkjennelse. Coachen gjentar den samme
setningen hver gang han sier «flunk». «Stopp» kan brukes for å stanse for diskusjon
eller for å avslutte drillperioden. «Start» må brukes for å begynne igjen etter en
«stopp».

Denne drillen blir bare godkjent når studenten totalt, fullstendig og endelig
anerkjenner et utsagn, en ytring eller en bemerkning på en slik måte at
personen som kommer med dette, er fornøyd med det faktum at det har blitt
fullt ut mottatt og forstått, og ikke føler behov for å gjenta det eller fortsette.
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Nummer: TR 2 1/2

Navn: Halvanerkjennelser

En halvanerkjennelse er en måte å få en person til å fortsette å snakke på,
ved å gi ham følelsen av at han blir hørt.

Formål: Å lære ferdigheten å oppmuntre noen som snakker, til å fortsette
å snakke.

Det er ikke uvanlig å kommunisere med noen som tilsynelatende har
sluttet å snakke, men som ikke virkelig har fullført det han aktet å si. Følgelig
kunne du komme i skade for å anerkjenne ham før han har fullført, og ende
opp med å kutte kommunikasjonen hans. I slike tilfeller må du være årvåken
og observere når personen har mer å si, og ikke bare la kommunikasjonen
strømme til sin fullstendige slutt, men oppmuntre personen til å fortsette å
snakke så han faktisk kan fullføre kommunikasjonen.

Du kan for eksempel finne deg selv i en konversasjon med noen, og du vil
at han skal fortsette å snakke fordi du vil vite mer om det han snakker om.
Bruken av en halvanerkjennelse er en metode for å oppmuntre til dette.

Kommandoer: Coachen leser setninger fra Alice i Eventyrland, idet han
utelater «sa han», og studenten halvanerkjenner coachen på en slik måte at
det får coachen til å fortsette å snakke. Coachen bør komme med deler av
utsagn som krever en halvanerkjennelse fra studenten. Coachen gjentar
enhver setning han føler ikke ble halvanerkjent.

Posisjon: Studenten og coachen sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand.

Hva som er viktig i treningen: Lær studenten at en halvanerkjennelse er
en oppmuntring til en person om å fortsette å snakke. Tøyl overanerkjennelse
som får en person til å slutte å snakke. Lær ham videre at en halvanerkjennelse
er en måte å få en person til å fortsette å snakke på, ved å gi personen
følelsen av at han blir hørt.

Studenten nikker eller gir halvanerkjennelser på en slik måte at det
får coachen til å fortsette å snakke. Studenten må ikke bruke direkte utsagn
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slik som «gå videre» eller «fortsett» for å oppnå sitt formål. Å smile, nikke
og andre midler blir benyttet. Coachen må føle seg oppmuntret til å
fortsette å snakke.

Enhver klar og tydelig anerkjennelse som vil avslutte kommunikasjons-
strømmen, og også ikke å se ut eller handle på en måte som inviterer coachen
til å fortsette å snakke, er en flunk, og drillen startes igjen.

Talemønster: Coachen sier «start», leser en
setning, og sier «flunk» hver gang coachen føler
at det er blitt gitt en upassende halvanerkjennelse.
Coachen gjentar den samme setningen hver
gang etter han sier «flunk», til studenten har
gitt en passende halvanerkjennelse. «Stopp»
kan brukes for å stanse for diskusjon eller for å
avslutte drillperioden. Hvis drillperioden er
stanset for diskusjon, må coachen si «start»
igjen før den gjenopptas.

Drillen er godkjent når studenten er sikker
på at han kan få en annen person til å fortsette
å snakke.

TR 2 1/2 

STUDENTCOACH

STUDENTCOACH STUDENTCOACH

«Som ung var jeg tidlig 
og sent på pletten ...»

«Mm-hm»
«... og talte 
i retten.»
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Nummer: TR 3

Navn: Få et svar på et spørsmål

Formål: Å oppnå evnen til å få svar på et bestemt, eksakt spørsmål til tross
for avledninger.

Har du noen gang stilt et spørsmål og ikke fått noe svar? Det kan være
opprørende, fordi kommunikasjonssyklusen er ufullstendig og etterlatt avbrutt.

I sosiale eller andre situasjoner er det viktig å kunne få svar på spørsmålet
ditt og å fullføre kommunikasjonssykluser. Denne drillen gir deg denne
evnen.

Kommandoer: Enten «Svømmer fisk?» eller «Flyr fugler?».

Posisjon: Student og coach sitter på en behagelig avstand fra hverandre.

Hva som er viktig i treningen: Ett spørsmål og studentens anerkjennelse
av svaret på det i én tidsenhet som da er avsluttet. Å avholde studenten fra å for-
ville seg inn i variasjoner av spørsmålet.

Studenten flunkes hvis han eller hun ikke klarer å få et svar på spørsmålet
som blir stilt, hvis han eller hun ikke gjentar det eksakte spørsmålet, eller hvis han
eller hun Q&A-er med utflukter fra coachens side.

Q&A er en forkortelse for engelsk «question and answer», (på norsk
«spørsmål og svar»). Det betyr å ikke få et svar på spørsmålet sitt, å unnlate
å fullføre noe eller å avvike fra en tilsiktet fremgangsmåte. Eksempel:
Spørsmål: «Flyr fugler?» Svar: «Jeg liker ikke fugler.» Spørsmål: «Hvorfor
ikke?» Svar: «Fordi de er skitne.» Dette er Q&A, det opprinnelige
spørsmålet er ikke besvart og har blitt droppet, og personen som stilte
spørsmålet, har blitt avsporet. Man kan si at han har «Q&A-et».

Hver gang et spørsmål blir gjentatt, eksisterer det teoretisk og rent i sitt
eget øyeblikk av tid, og ytres selv i nåtid med sin egen intensjon.

Når en student er en maskin og ganske enkelt gjentar et spørsmål igjen og
igjen, er det ingen intensjon. Når man gjentar et spørsmål, må man derfor
uttrykke det i nåtid som seg selv og med sin egen intensjon. Hvis et spørsmål
alltid uttrykkes i nåtid, kan det sies igjen og igjen uten noe problem. Hvis et
spørsmål gjentas igjen og igjen uten noen ny intensjon, blir det anstrengende.

37



Talemønster: Coachen bruker «start» og «stopp» som i tidligere TR-er.
Coachen er ikke nødt til å svare på studentens spørsmål etter at drillen er
startet, men kan, for å avspore studenten, gi et svar av bemerkende art som
ikke virkelig besvarer spørsmålet. Ofte bør coachen svare på det faktiske
spørsmålet som studenten stiller. Eksempel:

Student: «Svømmer fisk?»

Coach: «Ja.»

Student: «Bra.»

Noe sjeldnere prøver coachen å dra studenten inn i Q&A eller å forstyrre
studenten. Eksempel:

Student: «Svømmer fisk?»

Coach: «Er du ikke sulten?»

Student: «Jo.»

Coach: «Flunk.»

Når spørsmålet ikke besvares, må studenten gjenta spørsmålet til han får
et svar. Det flunkes for alt unntatt spørsmål og anerkjennelse. Unødvendig
gjentakelse av spørsmålet blir flunket. En dårlig avlevering av spørsmålet (for
eksempel mangel på intensjon) blir flunket. En dårlig anerkjennelse blir
flunket. Q&A blir flunket (som i eksempelet). Opprørthet eller forvirring fra
studentens side blir flunket. Hvis studenten ikke kommer med det neste
spørsmålet uten en lang kommunikasjonsforsinkelse, blir det flunket.

En brå eller for tidlig anerkjennelse blir flunket. En manglende anerkjennelse
(eller med en merkbar kommunikasjonsforsinkelse) blir flunket. Bortsett fra
et svar på spørsmålet, skal ingen andre ord fra coachen enn «start», «flunk»,
«bra» eller «stopp» ha noen innvirkning på studenten, annet enn å få ham til
å gjenta spørsmålet.

«Start», «flunk», «bra» og «stopp» kan ikke brukes for å forfjamse eller
sette feller for studenten. Ethvert annet utsagn under solen kan brukes.
Coachen bør ikke bruke innadvendte utsagn slik som: «Jeg innså nettopp
noe.» Alle avledende utsagn fra coachen bør angå studenten, ikke coachen, og
bør være utformet for å avspore studenten og gjøre at studenten mister
kontrollen eller tråden i hva han gjør. Studentens jobb er å holde drillen i gang

38



43

?

1

?

22

samme hva som skjer, ved bare å bruke spørsmål eller anerkjennelse. Hvis
studenten gjør noe som helst annet enn det ovennevnte, er det en flunk, og
coachen må si det.

Når studenten kontinuerlig får spørsmålet sitt besvart på tross av avledninger,
får han godkjent denne drillen.

STUDENT

«Flyr fugler?»

COACH COACH STUDENT

«Håret ditt er bustete.»

COACH STUDENT

«Flyr fugler?»

COACH STUDENT

«Ja, det 
gjør de.»

«Takk.»

TR 3
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Nummer: TR 4

Navn: Håndtere originasjoner

Definisjoner: Slik det er brukt i denne drillen, betyr ordet originasjon noe
en person uoppfordret og uventet sier eller gjør, som angår ham selv, hans
ideer, reaksjoner eller vanskeligheter.

COACH STUDENT

«Rommet er for 
varmt.»

«Svømmer fisk?»

COACH STUDENT

COACH COACH

«Jeg forstår. 
Jeg skal slå 

på luftkondisjo-
neringen.»

STUDENT

«Hvordan er det?»

«Det er bedre, takk.»

«Godt. Svømmer fisk?»

STUDENT

TR 4
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Formål: Å lære studenten ikke å bli målbundet eller forskrekket eller bli
vippet av pinnen av originasjonene fra en annen, og å opprettholde god
kommunikasjon gjennom en originasjon.

Folk sier ofte de mest forbausende ting og overrasker deg totalt.

Nesten enhver krangel du har hatt, skjedde fordi du ikke håndterte en
originasjon. Hvis en person kommer inn og sier at han nettopp har bestått
eksamen med den beste karakteren på hele skolen, og du sier hvor sulten du
er, kommer du til å finne deg selv i en krangel. Han føler seg oversett.

Å håndtere en originasjon forteller bare personen at du har hørt hva han
sa. Dette kunne kalles en slags anerkjennelse, men er det ikke, det er en
omvendt kommunikasjonsformel. Personen du snakket til, er nå årsakspunktet
i kommunikasjonen, og han snakker til deg. Dermed trenger du nå å håndtere
denne originasjonen og enda en gang gjenoppta din rolle som årsakspunkt for
å fullføre den opprinnelige kommunikasjonssyklusen.

Kommandoer: Studenten spør coachen «Svømmer fisk?» eller «Flyr fugler?»
Coachen svarer, men kommer av og til med overraskende bemerkninger fra
det forberedte originasjonsarket som finnes på side 46. Studenten må håndtere
originasjoner til coachens tilfredshet.

Posisjon: Student og coach sitter vendt mot hverandre på en behagelig
avstand.

Hva som er viktig i treningen: Studenten blir opplært til å høre en
originasjon og gjøre tre ting: (1) Forstå den, (2) anerkjenne den, og (3) få
personen tilbake til den opprinnelige kommunikasjonssyklusen slik at den
kan bli fullført. Hvis coachen føler at studenten er brå, bruker for lang tid eller
mangler forståelse, korrigerer han studenten til bedre håndtering.

Talemønster: Alle originasjoner angår coachen, hans ideer, reaksjoner
eller vanskeligheter, ingen angår studenten. Ellers er talemønsteret det samme
som i tidligere treningsrutiner. Studentens talemønster bestemmes av (1) å
klargjøre og forstå originasjonen, (2) å anerkjenne originasjonen, (3) å gjenta
spørsmålet. Alt annet er en flunk.

Studenten må bli opplært til å forhindre opprørtheter, og å skille mellom
et meget viktig problem som angår personen, og rett og slett et forsøk på å
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avlede ham. Studenten flunkes hvis han gjør noe mer enn å (1) forstå, (2)
anerkjenne, (3) få personen tilbake til den opprinnelige kommunikasjonssyklusen.

Coachen kan skyte inn personlige kommentarer til studenten, slik som på
TR 3. Hvis studenten unnlater å skille mellom disse bemerkningene (ved å
forsøke å håndtere dem) og coachens originasjoner om seg selv, er det en
flunk.

Studentens mangel på utholdenhet er alltid en flunk i enhver TR, men her
i enda større grad. Coachen bør ikke alltid lese fra originasjonslisten for å
originere, men kan finne opp sine egne originasjoner, og ikke alltid se på
studenten når han skal til å kommentere. Med å originere menes en uttalelse
eller kommentar som henviser til coachens tilstand eller hans forestilte
bekymringer, følelser, holdninger osv. Med en bemerkning menes en uttalelse
eller bemerkning som bare er rettet mot studenten eller rommet. Studenten
håndterer originasjoner og overser bemerkninger. Eksempel:

Student: «Flyr fugler?»

Coach: «Ja.»

Student: «Takk.»

Student: «Flyr fugler?»

Coach: «Jeg var på fisketur i går.»

Student: «Takk for at du lar meg vite det. Flyr fugler?»

Coach: «Ja, det gjør de.»

Student: «Veldig bra.»

Når studenten kan håndtere originasjoner knirkefritt uten å bli forskrekket
eller vippet av pinnen, og kan opprettholde god kommunikasjon hele veien
gjennom en originasjon, har han bestått denne drillen.
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COACHING
Coaching er en teknologi i seg selv, og en viktig del av et Scientologi-

studium. Både du og din partner bør forstå det grundig før dere begynner å
drille på noen av TR-ene.

For en student kan god coaching utgjøre forskjellen mellom det å komme
gjennom en drill med fremragende resultater, og det ikke å komme gjennom
drillen i det hele tatt.

For å hjelpe deg til å gjøre det så godt som du overhodet kan når det
gjelder å være coach, vil du nedenfor finne noen data som vil hjelpe deg:

1. Coach med et formål
Ha som ditt mål når du coacher, at studenten skal gjøre treningsdrillen

korrekt. Vær målbevisst i arbeidet mot å oppnå dette målet. Når du som coach
korrigerer studenten, gjør det bare ikke uten noen grunn, uten noe formål. Ha
det formålet for øye at studenten skal få en bedre forståelse av treningsdrillen
og gjøre den så godt som han evner.

2. Coach med realitet
Vær realistisk i coachingen din. Når du gir en student en originasjon, gjør

den virkelig til en originasjon, ikke bare noe som arket sa at du skulle si, slik
at det blir som om studenten måtte håndtere det nøyaktig som du sier under
virkelige forhold og omstendigheter. Dette betyr imidlertid ikke at du virkelig
føler de tingene du fremlegger for studenten, slik som å si til ham: «Benet mitt
gjør vondt.» Dette betyr ikke at benet ditt skal gjøre vondt, men du skal si det
på en slik måte at det formidler til studenten at benet ditt gjør vondt. En
annen ting angående dette er at du ikke skal bruke noen erfaringer fra din
fortid til å coache med. Vær oppfinnsom i nåtid.

3. Coach med en intensjon
Bak all coachingen din bør det være en intensjon om at ved slutten av drillen

vil studenten din være klar over at han gjør det bedre ved slutten av den enn
han gjorde ved begynnelsen. Studenten må ha en følelse av at han har oppnådd
noe i treningsdrillen, uansett hvor lite det er. Det er din intensjon og bør alltid
være det når du coacher, at studenten du coacher blir en mer dugelig person
og har en større forståelse av det han blir coachet på.

4. Ta bare opp én ting om gangen i coaching.
For eksempel: Hvis studenten på TR 4 når målet som er satt for TR 4, gå så

over de tidligere TR-ene én om gangen. Konfronterer han deg? Originerer han
spørsmålet til deg hver gang som sitt eget, og hadde han virkelig til hensikt at
du skulle motta det? Avslutter hans anerkjennelser kommunikasjonssyklusene,
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osv. Men bare coach disse tingene én om gangen, aldri to eller flere på én gang.
Forsikre deg om at studenten gjør hver ting du coacher ham på korrekt før du
går videre til det neste treningstrinnet. Jo bedre en student blir på en bestemt
drill eller en bestemt del av en drill, desto høyere standard av dyktighet bør du
som coach forlange. Dette betyr ikke at du «aldri skal være fornøyd». Det betyr
at en person alltid kan bli bedre, og når du har nådd et visst platå av dyktighet,
så jobb mot et nytt platå.

Hvis du finner at studenten har vanskeligheter med en av drillene, får du
ham først til å lese gjennom teksten om denne drillen, finne ethvert ord han
ikke fullstendig forstår, og slå dem opp i en ordbok. Hvis dette ikke bøter på
situasjonen, sjekk om han sitter fast i en av de tidligere drillene. Hvis du finner
at dette er tilfellet, bør du gå tilbake til den tidligere drillen han sitter fast på,
og få ham gjennom denne drillen til en godkjenning. Når du har gjort det,
begynn med neste drill og gjør denne til en godkjenning, og gå igjen fremover
gjennom de senere drillene.

Som coach bør du alltid arbeide i retning av bedre og mer presis coaching.
Tillat aldri deg selv å gjøre en sjuskete coachingjobb, fordi du da ville gjøre
studenten din en bjørnetjeneste, og vi tviler på at du ville like den samme
bjørnetjenesten når det er du som er student.

I coaching må du aldri komme med en mening som sådan, men alltid gi
dine anvisninger som en direkte uttalelse, i stedet for å si: «Jeg tror» eller «Vel,
kanskje det kunne være på denne måten», osv.

Som coach er du primært ansvarlig for drillen og de resultater som blir
oppnådd på studenten.

Av og til vil studenten begynne å bortforklare og rettferdiggjøre det han
gjør, hvis han gjør noe galt. Han vil gi deg grunner til hvorfor og «derfor-er».
Å snakke om slike ting i det vide og det brede utretter ikke stort. Det eneste
som oppnår målene for TR-en og løser enhver uoverensstemmelse, er å gjøre
drillen. Du vil komme lenger ved å gjøre det enn ved å snakke om det.

I TR-ene skal coachen coache med materialet gitt under «Hva som er
viktig i treningen» og «Formål».

Disse drillene har av og til en tendens til å opprøre studenten. Det er en
mulighet for at en student under en drill kan bli sint eller opprørt. Hvis dette
skjer, må coachen hjelpe studenten gjennom opprørtheten i stedet for å
avslutte drillen og etterlate studenten i vanskeligheter. I et slikt tilfelle vil det
faktisk gjøre studenten mer opprørt å bare la ham sitte der enn å få ham
gjennom drillen. Hensikten med drillen er å lære studenten å kommunisere,
og enhver opprørthet er bare en biomstendighet i forhold til drillen, og spiller
ingen rolle i den.
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Det er en liten ting de fleste mennesker glemmer å gjøre, og det er å si fra
til studenten når han har gjort drillen riktig eller har gjort en god jobb på et
bestemt trinn. I tillegg til å korrigere feil har vi også det å komplimentere det
som er riktig.

Du må avgjort «flunke» studenten for alt som faller inn under «selvcoaching»
(hvor studenten prøver å korrigere seg selv). Grunnen til dette er at studenten
vil ha tendens til å introvertere (se innover), og vil se for mye på hvordan det
går og hva han gjør, i stedet for bare å gjøre det.

Som coach må du holde oppmerksomheten din på studenten og hvordan
det går, og ikke bli så interessert i hva du selv gjør at du neglisjerer studenten
og ikke er oppmerksom på hans evne eller manglende evne til å gjøre drillen
korrekt. Det er lett å bli «interessant» overfor en student, å få ham til å le og
gjøre noen ablegøyer. Men din hovedjobb som coach er å se hvor god han kan
bli i hver treningsdrill, og det er hva du bør ha din oppmerksomhet på. Det og
hvor bra det går.

I stor grad er en students fremgang bestemt av standarden på coachingen.
Gode resultater skaper bedre mennesker.

Så snart du og din partner har forstått coaching, er dere klare til å drille
på TR-ene. Nøkkelen til å beherske disse drillene godt er å gjøre dem nøyaktig
slik de er beskrevet.

Det tar timer og atter timer med øvelse på disse drillene for å perfeksjonere
dem, men det er vel anvendt tid. Hver av TR-ene gjøres til studenten har
oppnådd formålet med drillen og kan gjøre den TR-en.

En student kan bruke mange timer på en TR før han når et punkt hvor han
virkelig tilegner seg og opprettholder ferdigheten i denne TR-en. Særlig gjelder
dette for TR 0 Være der, TR 0 Konfrontering og TR 0 Bullbait.

En av TR-ene har et bestemt tidskrav for å bli godkjent: På TR 0 Konfrontering
skal studenten gjøre drillen inntil han har nådd et punkt hvor han kan gjøre
det behagelig i to timer i strekk.

Coachen arbeider med studenten på en bestemt TR til et punkt hvor
studenten oppnår en økt evne til å gjøre drillen bra. Det er imidlertid bedre å
gå gjennom TR-ene flere ganger i rekkefølge, fra TR 0 Være der til TR 4, og bli
tøffere for hver gang, enn det er å bli værende på en av dem i evigheter eller
at coachen er så tøff i starten at studenten opplever tilbakegang.

Med tøff, men rettferdig coaching utført på en passende gradient, vil studenten
fullføre disse TR-ene med visshet om sin evne til å anvende kommunikasjonsfor-
melen i enhver situasjon han måtte støte på.

Dette er en av de mest verdifulle evnene han noen gang vil lære.
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Originasjonsark
Coachen bruker disse nå og da i Treningsrutine nummer 4

Håndtere originasjoner

Jeg har vondt i magen.

Rommet virker større.

Kroppen min føles tung.

Jeg hadde en rykning i benet.

Det føles som om jeg synker.

Fargene i rommet er klarere.

Hodet mitt føles skjevt.

Jeg føler meg vidunderlig.

Jeg er forferdelig redd.

Du er den første personen som noen gang har lyttet til meg.

Det gikk akkurat opp for meg at jeg har hatt hodepine i årevis.

Dette er tåpelig.

Jeg føler meg helt forvirret.

Jeg har en skarp smerte i ryggen.

Jeg føler meg på en måte lettere.

Jeg kan ikke si det til deg.

Jeg føler meg forferdelig – som om jeg hadde mistet noe eller noe
sånt.

JØSS – det har jeg ikke visst før.

Det virker som om rommet blir mørkere.

Jeg føler meg forferdelig anspent.

Du har sannelig et pent kontor her.

Jeg føler meg varm over det hele.

Forresten, jeg vant den tennisturneringen i går.

Det føles som om jeg har et stramt bånd rundt hodet. Fortsatt ...
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Når skal du klippe håret?

Jeg føler meg helt innesperret på en måte.

Hvem tror du vinner cupfinalen?

Denne stolen er så behagelig at jeg kunne sovne i den.

Jeg tenker fortsatt på den politimannen som fløytet etter meg i morges.

Hvor lenge må vi holde på med dette?

Det prikker i ansiktet mitt.

Jeg begynner å bli søvnig.

Jeg holder på å dø av sult.

La oss gå og spise lunsj.

Jeg ble plutselig så trøtt.

Alt blir uklart.

Gynger dette rommet?

Det gikk plutselig opp for meg hvor feil jeg har tatt hele livet.

Det kjennes som om jeg har spindelvev i ansiktet.

Jeg har vondt i det venstre kneet.

Jeg kjenner meg så lett!

Blir det ikke varmere her inne?

Jeg kom akkurat på da jeg svømte for første gang.

Jeg har hatt denne ryggsmerten i årevis.

Er du gift?

Jeg føler meg så ensom.

Det føles som om jeg ikke kan snakke.

Kroppen min har begynt å skjelve over det hele.

Ribbeina mine gjør vondt.

Alt synes å bli mørkt.

Blir du ikke trøtt av å høre på en som meg?
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KOMMUNIKASJON ER LIV
Ens evne til å kommunisere kan bety forskjellen mellom suksess eller

fiasko i alle sider av livet. Du vil legge merke til at de menneskene du kjenner
som klarer seg bra i det de driver med, generelt har en god evne til å
kommunisere. De som ikke gjør det, har det ikke.

Kommunikasjon er ikke bare en måte å klare seg på i livet, det er livets
kjerne. Det er med tusener av prosent den overordnede faktoren når det
gjelder å forstå livet og å leve det på en vellykket måte.

Vi viser uvilkårlig stor respekt for store kunstnere, malere eller musikere,
og hele samfunnet ser på dem som ikke helt vanlige vesener. Og det er de ikke.
Men forståelse og dyktig bruk av kommunikasjon er ikke bare for kunstneren,
det er for enhver.

Når man undersøker hele emnet kommunikasjon, vil man når man ser
grundig etter, sannsynligvis oppdage at det er veldig få mennesker rundt en
som virkelig kommuniserer, men at det er mange mennesker som tror at de
kommuniserer når de ikke gjør det.

Noen ganger ser det tilsynelatende ut som om det er bedre å la være kommu-
nisere enn å kommunisere, men dette er faktisk aldri tilfelle. Kommunikasjon er
løsningen på ethvert menneskelig problem. En forståelse av kommunikasjon i
seg selv var ikke tilgjengelig før Scientologi.

Et grundig kjennskap til kommunikasjonsformelen og en forståelse av
hvordan man kan oppdage og rette på enhver vanskelighet ved anvendelsen
av den, er livsviktige verktøy for et fremgangsrikt liv. Kunnskapen og drillene
i dette heftet vil starte en på veien til fremgang. Ferdigheter på
profesjonelt nivå oppnår du i Scientologikirkene på Hubbard profesjonelle
TR-kurs. Der er ekspertmessig kursledelse og fullstendige data om emnet
tilgjengelige for dem som ønsker å perfeksjonere sine evner til å
kommunisere.

Kommunikasjon er liv.

Uten den er vi døde for alt.

Vi er levende i den grad vi kan kommunisere. �
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er noen øvelser som angår kommunikasjon. Å gjøre disse øvelsene vil
hjelpe deg til å øke din forståelse av kunnskapen som er beskrevet i dette
heftet.

1 Se deg omkring, og observer eksempler på forskjellige deler av kommunika-
sjon. Legg merke til hvilke deler som brukes og hvilke som ikke brukes i
samtaler du observerer (inkludert intensjon, oppmerksomhet, duplisering,
forståelse, og hvorvidt de involverte personene faktisk er kildepunkt
eller mottakspunkt). Fortsett å observere kommunikasjoner rundt deg til
du lett kan identifisere de forskjellige delene av kommunikasjon, og identifi-
sere enhver del som er fraværende eller ikke brukes riktig.

2 Legg merke til anerkjennelser i kommunikasjon. Observer to mennesker
som snakker sammen, og legg spesielt merke til bruken av anerkjennelse
hos hver person. Legg også merke til enhver mangel på anerkjennelse.
Hvilke forskjeller observerer du i kommunikasjonen når anerkjennelse
er til stede, sammenlignet med når det ikke er til stede?

3 Observer toveiskommunikasjon mellom to mennesker. Legg merke til
om kommunikasjonen går godt eller ikke, og observer de forskjellige
bestanddelene i god kommunikasjon eller fraværet av dem. Observer
andre toveiskommunikasjonssykluser og gjenta denne samme øvelsen.

4 Gjør hver av TR-ene. Jobb sammen med en annen person som partner,
og gjør drillene fra TR 0 Være der. Gjør hver drill nøyaktig slik det er
beskrevet i dette heftet, med riktig bruk av coaching, til både du og
din partner fullfører og får godkjent hver drill.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Hvor godt en person lykkes i livet har
direkte forbindelse med hans kommuni-
kasjonsnivå. Mennesker som forstår grunn-
elementene i god kommunikasjon, gjør
at andre rundt dem føler seg vel til mote,
forstått og anerkjent. De gjør kort sagt at
andre føler seg verdifulle og viktige.

Historiene under vitner om det faktum
at en person er så levende som han kan
kommunisere, og at kommunikasjon er
middelet som løser alt.

I Europa hadde en mor hatt store van-
skeligheter med å kommunisere med sin
seksten år gamle datter. Forholdet dem
imellom ble enda mer anstrengt da hun
oppdaget at datteren hennes hadde tatt
stoffer. Her er hva hun hadde å si om et
Scientologi-kommunikasjonskurs som de
deltok i som en del av et stoffavvennings-
program:

«Dette kurset tok bare noen få timer
hver dag. På dette tidspunktet snakket
egentlig ikke min datter og jeg med hveran-
dre. Det var for det meste bare ’hallo’ og ’ha
det’. Kommunikasjonskurset hjalp oss ikke
bare til å begynne å kommunisere igjen,
men lærte oss noen svært verdifulle ting om
kommunikasjon med en annen person. Vi
lærte hvordan man kan være avslappet
sammen med andre mennesker, hvordan
man snakker så vel som lytter effektivt,
hvordan konfrontere problemene våre og
problemer i alminnelighet og ikke løpe fra
dem. De tingene som vi lærte i løpet av disse
få timene, vil vi ha med oss hele livet.»

En frivillig sykepleier i Sør-Afrika tok
drosje sammen med noen andre mennes-
ker da de ble overfalt av en sint mann som
svingte med en kniv. På det tidspunktet
spurte hun seg selv: «Hvilke data kan jeg
anvende nå, som jeg lærte på Scientologi-
workshopene jeg deltok i?» Hun hadde
lært om kommunikasjon, og fastslo at
alt hun måtte gjøre, var å konfrontere
mannen og situasjonen, og bruke kom-
munikasjonsferdighetene sine. Hun begynte
å snakke rolig med mannen, og sa til ham at
han ikke skulle gjøre noe han senere ville
angre bare på grunn av noen penger. Dette
gav mening for den kriminelle, og han
gav pengene tilbake til alle i drosjen. Hun
var stolt over at hun klarte å håndtere
situasjonen ved å bruke kommunikasjons-
ferdighetene som hun hadde oppnådd i
Scientologi-workshopene.

En ung mann fra Hawaii som var
ekstremt deprimert, var bokstavelig talt
på utkikk etter en høy bygning som han
kunne hoppe fra. Heldigvis fant han ingen

FREMSKRITT GJENNOM TRENING I 
KOMMUNIKASJONSFORMELEN

Mennesker
som fullførte

Scientologi-trening i
kommunikasjon ble
bedt om å beskrive

sitt viktigste utbytte
fra kurset.

44 %
Kraftig forbedret 
evne til å 
kommunisere

10 % 5 % 7 %

7 %

8 %

Diverse
Større personlig 
stabilitet

Økte
åndelige evner

Større 
forståelse

Større evne til å 
møte livet

19 %
Mer 
forårsakende 
i livet
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bygning som var høy nok, før en venn
rådet ham til i stedet å ta et kurs om
kommunikasjon i Scientologi. Han satte i
gang og tok kurset, på tross av at han
knapt kunne lese og skrive. Som han
uttrykte det:

«Jeg gikk fra å være en som ville være
en spiker, til en som er en hammer. Det
forandret livet mitt totalt! Vennene mine
kunne ikke tro den mirakuløse forandringen
som skjedde med meg.»

For en ung kvinne fra Los Angeles var
det veldig vanskelig å vokse opp som ten-
åring, fordi hun ikke var i stand til å

kommunisere med sine foreldre slik hun
gjerne ville. Hun fortalte:

«Jeg var glad i foreldrene mine, men
noen ganger nådde ikke kommunikasjonen
min frem til dem. Jeg la selvsagt skylden for
dette på mine foreldre. Jeg ble veldig over-
rasket over å finne ut at det var ganske
enkelt å snakke til mine foreldre etter at jeg
hadde lært kommunikasjonsformelen og hva
toveiskommunikasjon var. Nå kan vi snakke
om hva som helst, og det er forståelse
mellom oss der det ikke var forståelse før.
Kjærligheten mellom oss har blitt større, og
det liker jeg veldig godt. Dette har gjort en stor
forskjell i livet mitt. Takk, L. Ron Hubbard.»
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ORDLISTE
affinitet: kjærlighet, det å like eller enhver annen
følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunn-
leggende definisjonen av affinitet er betraktningen
om avstand, uansett om den er god eller dårlig.
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.
bullbaite: å finne bestemte handlinger, ord, vendinger,
manerer eller emner som distraherer studenten som
gjør en drill, og får ham til å reagere på coachen. Bull-
baiting gjøres av coachen i bestemte treningsrutiner.
Ordet bullbait kommer fra den engelske og spanske
sporten baiting (plaging), som betydde å sette hunder
på en tjoret okse. Se også treningsrutiner i denne
ordlisten.
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.
drill: en innlærings- eller treningsmetode hvor
personen gjør en prosedyre igjen og igjen for å
perfeksjonere denne ferdigheten.
duplisering:
 handlingen å reprodusere noe nøyaktig.
gevinst: oppnåelsen av enhver ønsket forbedring.
Eksempler på gevinster ville være en person som
forbedret sin evne til å kommunisere, opplevde en
økt følelse av velvære eller fikk mer sikkerhet på et
område i livet sitt. Når en student i treningsrutiner
har nådd et punkt hvor han kan gjøre en drill, og
hans ferdighet og evne til å gjøre den er stabil, kalles
det en større, stabil gevinst – et betydelig, varig
utbytte. Se også treningsrutiner i denne ordlisten.
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 oppnås med relativ
letthet. Betegnelsen gradient brukes også for hvert av
trinnene som tas i en slik tilnærming.
handlingssyklus: rekkefølgen som en handling
går gjennom, hvor handlingen blir startet, blir fortsatt
så lenge som det er påkrevd, og så blir fullført som
planlagt.

knapp: et punkt, et ord, en vending, et emne eller et
område som forårsaker en respons eller reaksjon
hos en person. 
kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjennom
rom mellom to individer.
kommunikasjonsforsinkelse: lengden av tid som
kommer mellom det at et spørsmål blir stilt, og det
at personen som ble spurt, svarer på dette bestemte
spørsmålet.
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.
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.
Q&A: forkortelse for «Question and Answer»
(engelsk «spørsmål og svar»). Det betyr at man
ikke får svar på sine spørsmål, å la være å fullføre
noe eller å avvike fra en fremgangsmåte man hadde
til hensikt å følge. Eksempel: Spørsmål: «Flyr
fugler?» Svar: «Jeg liker ikke fugler.» Spørsmål:
«Hvorfor ikke?» Svar: «Fordi de er skitne.» Det
opprinnelige spørsmålet er ikke besvart og har blitt
droppet, og personen som stilte spørsmålet, har gått
i en annen retning – dette er Q&A. Personen som
går ut i en annen retning, kan sies å ha «Q&A-et».
realitet: enigheten om persepsjoner og data i det
fysiske univers. Alt vi kan være sikre på er virkelig, er
det vi er blitt enige om er virkelig. Essensen i realitet
er enighet.
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.
større stabil gevinst: se gevinst i denne ordlisten.
terminal: en person, et punkt eller en posisjon
som kan motta, videresende eller sende en
kommunikasjon.
TR: forkortelse for treningsrutine. Se treningsrutiner
i denne ordlisten.
treningsrutiner: treningsdriller som gjør at en person
kan forbedre sine kommunikasjonsferdigheter. Ved
å gjøre disse drillene kan enhver person kraftig
forbedre sin evne til å kommunisere med andre.
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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. n

H
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