
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.



I årtusener har mennesket forsøkt å bedømme sin plass i den materielle
verden. Hvordan skal det forholde seg til alt annet liv og sine
medmennesker? Hva er dets virkelige ansvar, og overfor hvem?

Endelige svar dukket ikke opp, ikke fra oldtidens grekere, heller
ikke fra de materialistiske tenkerne i nyere tid.

Og slik forble det inntil L. Ron Hubbard virkeliggjorde det målet
han så lenge søkte: oppdagelsen av et forenende prinsipp som gjaldt
for alt liv, en fellesnevner som alle mennesker og faktisk alt liv kan
forstås gjennom.

Fra dette fulgte en strøm av oppdagelser som kastet nytt lys over
menneskets og livets natur.

Prinsippene i dette heftet løser det gamle moralske dilemmaet
om rett og galt, og skaper et nytt nivå av rasjonalitet. Med dem kan
man nå samordne de forskjellige delene av tilværelsen, ufravikelig ta
de rette avgjørelsene når man står overfor valg, og oppnå et nytt
perspektiv på de veiene man kan vandre i livet.

L. Ron Hubbard behandlet disse prinsippene mer utførlig i tallrike
andre skrifter og foredrag. Det som følger, representerer imidlertid
essensen i emnet. Det er en praktisk tilnærming til det å leve, som
millioner bruker og lykkes med. n
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an har lenge søkt etter menneskets mål, den minste
fellesnevner for alle dets aktiviteter, det dynamiske prinsippet
i dets tilværelse. Skulle et slikt svar bli oppdaget, er det
uunngåelig at det ville følge mange svar fra dette. Det
ville forklare alle atferdsfenomener, det ville lede i retning
av en løsning på menneskets hovedproblemer, og mest
av alt, det burde fungere.

Et slikt svar er blitt oppdaget. Det er:

Tilværelsens dynamiske prinsipp er overlevelse.

Livets mål kan anses å være uendelig overlevelse. Det kan demonstreres at
mennesket som livsform, i alle sine handlinger og formål, adlyder den ene
kommandoen: «Overlev!»

Det er ikke en ny tanke at mennesket overlever. Det er en ny tanke at
mennesket bare er motivert av overlevelse.

At dets eneste mål er overlevelse, betyr ikke at det er den optimale
overlevelsesmekanismen livet har oppnådd eller kommer til å utvikle. Dinosaurens
mål var også overlevelse, og dinosauren finnes ikke lenger.

Lydighet overfor denne kommandoen: «Overlev!» betyr ikke at ethvert
forsøk på å adlyde alltid lykkes. Endringer i miljøet, mutasjon (forandring i
noes form eller natur) og mye annet arbeider mot at noen enkelt organisme
oppnår ufeilbarlige overlevelsesteknikker eller -former.

Hva ville være de optimale overlevelseskarakteristikaene til forskjellige
livsformer? De ville måtte ha diverse fundamentale karakteristika som var
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forskjellige fra en art til en annen, akkurat som ett miljø er forskjellig fra et
annet.

Dette er viktig fordi man tidligere i liten grad har tatt med i beregningen at et
sett av overlevelseskarakteristika i en art, ikke ville være overlevelseskarakteristika
i en annen.

Metodene for overlevelse kan oppsummeres under overskriftene mat,
beskyttelse (defensiv og offensiv) og forplantning. Det finnes ingen eksisterende
livsformer som mangler løsninger på disse problemene. Enhver livsform fei-
ler, på en eller annen måte, ved å holde på et karakteristikum for lenge eller
utvikle karakteristika som kan føre til at den blir utryddet. Men utviklings-
trekk som fører til vellykket form, er langt mer iøynefallende enn livsformenes
feil. Naturforskeren og biologen finner hele tiden ut av karakteristikaene til
denne eller hin livsform ved å oppdage at behov snarere enn innfall styrer
slike utviklingstrekk. Muslingskallets hengsler og sommerfuglvingenes impo-
nerende «ansikt» har overlevelsesverdi.

Målene mennesket har, stammer derfor fra det enkeltstående målet om å
overleve gjennom en erobring av det materielle universet. Hvor godt det
overlever, måles i form av alles generelle overlevelse.
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DYNAMIKKENE

Ethvert individ består av en sentral drivkraft gjennom tilværelsen. Denne
fremdriften, denne drivkraften gjennom tilværelsen, er overlevelse. Det er
anstrengelsen fra organismens side for å overleve.

Vi kaller trangen i retning av overlevelse for en dynamikk.

Etter hvert som denne trangen blir enturbulert (satt i en tilstand av opprør
eller forstyrrelse) eller påvirket av utenforliggende krefter, blir den enten
undertrykt eller oppblandet med andre menneskers formål. Det vil si, andre
mennesker tvinger sine egne formål på individet. I begge tilfeller blir dynamikken
selv enturbulert til en viss grad.

Etter hvert som overlevelsesdynamikken blir redusert, eller etter hvert
som andre innflytelser kommer inn i den eller påvirker den – andre mennesker
og de vanlige undertrykkerne av liv, så som fravær av mat, klær og husly – kan
denne dynamikken bli mer og mer enturbulert, inntil den går i retning av død
eller av å bukke under, nøyaktig i motsatt retning.

Dynamikken går i retning av å bukke under i nøyaktig samme grad som
den er enturbulert. Den går i retning av overlevelse i nøyaktig samme grad
som den er ren og klar.

Dette er å betrakte den bare som én dynamikk. Om vi tar en titt på denne
dynamikken gjennom et forstørrelsesglass, finner vi at i denne ene drivkraften
er det i virkeligheten åtte drivkrefter, eller åtte dynamikker.
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Førstedynamikken 
er trangen mot 
overlevelse som en 
selv. Dette er 
anstrengelsen for å 
overleve som et 
individ, å være et 
individ, å oppnå det 
høyeste nivå av 
overlevelse i lengst 
mulig tid for seg selv. 
Her har vi 
individualitet uttrykt
fullt ut.
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Andredynamikken 
er trangen mot 
eksistens som en 
fremtidig 
generasjon. 
Den har to 
deler: sex og 
familieenheten, 
inkludert 
oppfostringen 
av barn.
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Tredjedynamikken 
er trangen til å 
overleve som del av 
en gruppe, der 
individet selv 
skaper denne 
motivasjonen. 
Enhver gruppe, 
midlertidig eller 
permanent, 
politisk eller sosial, 
er del av 
tredjedynamikken, 
og hver er en 
tredjedynamikk. 
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Fjerdedynamikken 
er overlevelse 
gjennom mennesket 
som art. Mens den 
hvite rase ville anses 
som en 
tredjedynamikk, ville 
alle 
menneskerasene 
samlet anses som 
fjerdedynamikken.
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Femtedynamikken 
er trangen til å 
overleve for alle for-
mer for liv. Dette 
ville 
inkludere alle 
levende ting, enten 
det er dyr eller 
planter, alt som 
direkte og nært er 
motivert av liv. Det 
er individets 
anstrengelse for å 
overleve for å få liv 
til å overleve.
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Sjettedynamikken 
er trangen mot 
eksistens 
som det fysiske 
univers. Det er 
individets 
fremdrift i retning 
av å forbedre 
overlevelsen til 
all materie, all 
energi, alt rom 
og all tid
– bestanddelene i 
det fysiske 
universet, som 
vi kaller MEST. 
Individet har 
faktisk en 
drivkraft i 
retning av at 
det materielle 
universet skal 
overleve.
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Sjuendedynamikken 
er trangen mot 
eksistens 
som ånder eller mot at 
ånder 
skal eksistere. Alt 
åndelig, med eller 
uten identitet, ville 
falle under 
overskriften 
sjuendedynamikken. 
Denne er atskilt fra 
det fysiske universet, 
og er kilden til livet 
selv. Således finnes det 
en anstrengelse for at 
livskilden skal 
overleve.
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Åttendedynamikken 
er trangen mot 
eksistens som uen-
delighet. Den er 
også identifisert 
som Det høyeste 
vesen. Dette 
kan kalles 
uendelighets- eller 
gudsdynamikken. 
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Individet og dets dynamikker
Når man undersøker mennesket selv, later et individ til å ha en drivkraft

innen hvert av disse områdene. Med andre ord er et individ like interessert i
overlevelse for grupper som i sin egen overlevelse.

Så fort du slår ut en av disse dynamikkene hos et menneske, og du sier
«hos dette individet kan denne dynamikken umulig eksistere», får du problemer,
fordi de alle blir slått ut. De havner nede på samme nivå. Med andre ord, hvis
du kutter ut halvparten av en dynamikk, har du kuttet ut halvparten av resten
av dynamikkene. Denne pakken med dynamikker er livsviktig for et individs
overlevelse.

Akkurat nå har vi et helt samfunn som er utdannet i retning av at «mennesket
tenker bare på seg selv». Folk må tvinges, piskes, slås og utdannes til å ha en
tredjedynamikk. De må puttes i fengsel, de må sendes på skolen, de må
straffes, bøtelegges, beskattes og fås til å gå til urnene for å stemme. Alle disse
forskjellige tingene må gjøres for å få en person til å ha en tredjedynamikk.

Med andre ord, i dette samfunnet arbeider de som gale for å bygge noe som
allerede er der. Men ta bort alle disse store strukturene som øver opp individet
i å tilpasse seg samfunnet, og du vil finne at bak disse strukturene ligger en
mye vakrere og kraftigere struktur enn noen kunstig struktur som bygges.

Det er på samme måte på fjerdedynamikken. Har du noen gang kjent noen
som mente at katter var det eneste det gikk an å være sammen med, og at
mennesket var verdiløst? Det finnes slike mennesker. «Mennesker er verdiløse.
Mennesker er grusomme, de er noen beist, de gjør forferdelige ting. Og
menneskerasen er verdiløs, og mennesket er verdiløst. Men katter og hunder
og søte små umælende dyr, disse er de som er snille.» Med andre ord, denne
personen lemper alt over på den femte dynamikken. Hun vil klare seg greit,
og hun kan fortsette å leve bare inntil dette begrepet svikter henne, fordi det
er et kunstig begrep.

Mennesket kan gjøre omtrent hva det vil med disse dynamikkene så lenge
det er konsekvent når det gjelder dette. I det øyeblikk det blir inkonsekvent i
en hvilken som helst retning, er det i en dårlig tilstand.

Det er verken tenkt eller sagt her at en av disse åtte dynamikkene er
viktigere enn de andre. Selv om de er kategorier i livets store spill, er de
nødvendigvis ikke likestilt med hverandre. Blant individer vil man finne at
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hver person legger mer vekt på en av dynamikkene enn på de andre, eller
legger vekt på en kombinasjon av dynamikker som mer viktig enn andre
kombinasjoner.

Formålet med å legge frem denne inndelingen er å øke forståelsen av livet
ved å plassere det i avdelinger. Når man har inndelt eksistensen på denne
måten, kan man undersøke hver avdeling som seg selv, og for seg selv i
forhold til livets andre avdelinger. Når man holder på med et puslespill, er det
nødvendig at man først tar de bitene som har lignende farge eller karakter, og
plasserer dem i grupper. Når man studerer et emne, er det nødvendig å gå frem
på en ordnet måte. For å fremme denne ordenen er det nødvendig for våre
formål å anta disse åtte skjønnsmessige inndelingene av livet.

En ytterligere manifestasjon av disse dynamikkene er at de best kan
fremstilles som en serie konsentriske sirkler, der den første dynamikken ville
være sentrum, og hver ny dynamikk ville være en påfølgende sirkel utenfor
den. Ideen om rom som grenser opp til hverandre kommer inn i disse dynamikkene.

Individets grunnleggende særpreg inkluderer dets evne til å utvikle seg på
denne måten, inn i de andre dynamikkene, men man vil først oppdage den
sanne åttende dynamikken når den sjuende dynamikken er nådd i sin helhet.

Som et eksempel på bruken av disse dynamikkene, oppdager man at et
spedbarn ved fødselen ikke oppfatter utover den første dynamikken. Etter
hvert som barnet vokser og dets interesseområde utvider seg, kan man se at
det tar med andre dynamikker. Som et videre eksempel på bruk: En person
som er ute av stand til å fungere på den tredje dynamikken, er samtidig ute av
stand til å være del av et team, og kan derfor sies å være ute av stand til å
eksistere sosialt.

Hvordan oppfører mennesket seg for å fungere på en vellykket måte på
dynamikkene? Med den tilstanden verden er i omkring oss, finnes det intet
bevis på at det har fremkommet noe svar. Det kan virke som om bare noen få
individer har fått en medfødt innsikt i dette, men dette er imidlertid langt fra
sannheten. Enhver person kan oppnå kunnskapen han trenger til å fastslå den
mest fordelaktige fremgangsmåten for sin egen overlevelse.
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1. dynamikken

2. dynamikken

3. dynamikken

4. dynamikken



5. dynamikken

6. dynamikken

7. dynamikken

8. dynamikken

Dynamikkene 
kan representeres 
som en serie 
konsentriske 
sirkler med 
den første 
dynamikken i 
sentrum av dem. 
Individet utvikler 
seg utover etter 
hvert som det 
favner de andre 
dynamikkene.
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Å avgjøre hva som er optimale løsninger

En optimal løsning for livet tar i betraktning den maksimale overlevelsen
for alt som har med problemet å gjøre.

Dette betyr ikke at man ikke kan ødelegge. Det har seg slik at vi ville være
i en ganske dårlig tilstand om vi ikke hadde ødeleggelse som en av måtene å
operere på i tilværelsen. Innser du at ethvert bregnetre som vokste i de
tidligste tider, fortsatt ville vokse, og dette ville være i tillegg til ethvert tre som
har grodd opp siden det? Og vi ville ha levende, voksende trær på jordens
overflate inntil vi antakelig ville ha spasert omtrent 200 meter over bakken.
Død – ødeleggelse – må komme inn der og rydde veien for fremskritt og
forbedringer. Og brukt på denne måten er ødeleggelse meget legitimt.

For eksempel kan du ikke bygge en ny boligblokk uten å rive ned den
gamle leiegården som stod der fra før. Noen kommer forbi og sier: «Å, dette
er forferdelig, dere ødelegger noe. Dere ødelegger et gammelt landemerke.»

«Vi prøver å sette opp en boligblokk her, frue.»

«Ja, men dette er et berømt gammelt landemerke.»

«Frue, det er like før den greia faller ut i gaten.»

«Å, det er forferdelig å ødelegge ting.»

Dette er temmelig aberrert (ikke understøttet av fornuft, som avviker fra
rasjonell tanke eller atferd), fordi du må ødelegge noe en gang iblant. Bare
tenk på hva som for eksempel ville skje dersom du fortsatt satt med hver
eneste bit papir du noensinne hadde fått i livet ditt, og så måtte du flytte, og
det var forferdelig å ødelegge ting, så du måtte fortsette å slepe rundt med alle
disse tingene. Du kan se hvor latterlig dette ville bli.

Det finnes en faktisk ligning forbundet med dette: Man må ikke ødelegge
mer enn det som er nødvendig for oppbyggingen.

Om man begynner å ødelegge mer enn det som er nødvendig for oppbyggingen,
kommer man meget fort inn i en temmelig dårlig tilstand. Man kommer inn i
den tilstanden nazi-Tyskland var i. De ødela alt. De sa: «Nå Østerrike, nå
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Tsjekkoslovakia, nå knuser vi Stalingrad!» Det gjorde de, og Stalingrad ble et
fryktelig rot. Det ble Tyskland også.

Det finnes en gammel selvinnlysende sannhet: «Gå derfor aldri ut for å
spørre: Hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg.» Ingenting er
sannere. Folk begynner å se på dette, og de blir overtroiske angående det. De
sier: «Vel, jeg tør ikke skade noen andre, fordi da vil jeg selv bli skadet et eller
annet sted.» Dette er ikke nødvendigvis sant. Men når det gjelder den generelle
ligningen for liv og tilværelse, så kan det å ødelegge noe med vilje, forstyrre
overlevelsen til de andre enhetene i nærheten av det. Det kan forstyrre og
bringe ting ut av balanse i en slik grad at vi for eksempel ikke har flere
vandreduer igjen. Folk stoppet ikke opp og tenkte, den gang for hundre år
siden, at en eller annen vakker dag ville det ikke være noen igjen – selvfølgelig,
hele himmelen krydde jo av alle slags duer.

En løsning på et problem er ikke en optimal løsning når den ikke tar alle 
dynamikkene med i betraktningen. For et selskap kan det være hensiktsmessig 
å løse avfallsproblemene ved å dumpe avfallet i havet, men dette går på stor 
bekostning av den femte og sjette dynamikken.
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Så mennesket har måttet gå i gang med et kolossalt viltbevaringsprogram
for å gjenopprette dyrelivet som dets bestefedre utslettet. Mennesket vil gjøre
dette helt instinktivt.

Dynamikkene betyr simpelthen: Hvor mange former for overlevelse finnes
det? Hvordan overlever et individ? Du kan komme frem til at individet
overlever utelukkende på grunn av seg selv, og bare samarbeider på grunn av
egennytte. Men du kan også komme frem til at det bare overlever for fremtidige
generasjoner, og bevise alt meget vakkert på den måten. Du kan komme frem
til, som de gjorde det i Russland, at individet utelukkende overlever for staten,
og bare er en del av et maursamfunn, en kollektivist, en som lever i et system
der all eiendom eies eller kontrolleres av staten. Og slik fortsetter det, den ene
rett etter den andre. Du kan ta disse måtene det overlever på, og du kan gjøre
hver enkelt av dem til det hele. Men når du setter det på prøve, finner du ut at
du trenger alle dynamikkene.

Antallet dynamikker blir bare til sammen det antall områder eller enheter
som et menneske må samarbeide med for å klare seg.

Den optimale løsning på ethvert problem ville være den løsningen som fører til
den maksimale oppbygging eller skaping for det maksimale antall dynamikker
som har med problemet å gjøre.

Løsninger som skader én dynamikk for å gagne en annen dynamikk, ender
til slutt med kaos. Det er imidlertid nesten mulig å oppnå optimale løsninger,
og på sitt høyeste nivå søker menneskelig tenkning bare å skape størst orden
og minst kaos.

Når et individ har en lav emosjonell tone, vil det legge vekt på én eller to
dynamikker på bekostning av resten, og lever dermed en meget uryddig
tilværelse og forårsaker mye kaos for dem rundt seg.

Soldaten som kaster bort livet sitt i kamp, fungerer på tredjedynamikken
(kompaniet sitt, landet sitt) på bekostning av sin førstedynamikk, den fjerde
og alle de andre. Den gudelige, en som vier seg til religion, kan leve på den
åttende, sjuende, femte og fjerde på bekostning av den første og sjette. Den
«egoistiske» personen kan leve på førstedynamikken alene, en meget kaotisk
anstrengelse.

28



Det er ikke noe spesielt galt med en dårlig betoning av disse dynamikkene
før en slik betoning begynner å sette dem i fare i vidt omfang, som i tilfellet
med en Hitler eller en Djengis Khan, eller med bruken av atomspalting til
ødeleggelsesformål. Da begynner hele menneskeheten å vende seg mot ødeleggerne.

Overlevelse i sin helhet er én dynamikk, den eneste dynamikken. Men
overleve splitter seg opp i disse åtte.

Individers evner og svakheter kan forstås ved å se på hvordan de deltar på
de forskjellige dynamikkene.

Ligningen om den optimale løsning vil være at et problem er blitt godt
løst, noe som betyr det maksimale gode for det maksimale antall dynamikker.
Det vil si at enhver løsning, begrenset av tiden som står til rådighet for å
gjennomføre løsningen, bør være kreativ eller konstruktiv for det største
mulige antallet dynamikker. Den optimale løsning for ethvert problem ville
være løsningen som oppnådde det maksimale utbyttet på alle dynamikkene.

Det er ved selv å bruke disse prinsippene og ved å hjelpe andre til å forstå
og anvende dem, at et individ kan oppnå et økt nivå av overlevelse for seg selv,
for dem det omgir seg med, og faktisk for alt liv. �n
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er øvelser som er forbundet med de åtte dynamikkene. Å gjøre disse øvelsene
vil hjelpe deg til å øke din forståelse av kunnskapen som er i dette heftet.

1 Se deg omkring i omgivelsene, og noter deg ting som overlever. Hvor
mange ting kan du finne som overlever? Gå omkring og få øye på eksempler
på overlevelse helt til du er sikker på at livets mål er overlevelse.

2 Se deg omkring i dine umiddelbare omgivelser, og se hvor mange av de
åtte dynamikkene du kan finne. Se ut av vinduet, eller ta en spasertur
utenfor, og se hvor mange eksempler du kan finne på dynamikkene.

3 Velg en situasjon eller et problem i ditt eget liv eller i livet til noen du
kjenner. Bruk hva du har lært om de åtte dynamikkene, og fastslå den
optimale løsningen for det.

4 Hjelp nå en annen person til å fastslå den optimale løsningen på et
problem i vedkommendes liv.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Å kjenne livets dynamikker gjør det
mulig å løse hittil uløselige problemer
med letthet. Ethvert begrep i Scientologi
anses å være nyttig i den grad det kan
anvendes. Disse sidene inneholder eksem-
pler på anvendelsen av disse grunnelemen-
tene.

I Adelaide, Australia, la en kvinne som
hadde studert om de åtte dynamikkene,
merke til at en arbeidskollega alltid var «i
trøbbel», og faktisk var truet med
oppsigelse. Da det så ut som om han
prøvde å gjøre en god jobb, satte hun seg
ned med ham og gikk i gang med å finne
ut hva som foregikk.

«Etter å ha lyttet til ham en stund,
innså jeg at han hadde forsømt seg selv
fullstendig. Han verken sov godt eller spiste
nok, han brukte ikke noe tid på å gjøre noe
som helst for å forbedre seg selv – ingen-
ting – og han gjorde det derfor dårlig på
jobben. Jeg viste ham definisjonene av
dynamikkene. Det var som om det var en
helt ny tanke for ham at han skulle passe på
seg selv. Han hadde på en eller annen måte
trodd at han kunne gjøre det bra på jobben
samtidig som han totalt ignorerte seg selv,
og han innså snart hvorfor han hadde gjort det
dårlig på jobben. Han begynte straks å rette
på situasjonen. Samtidig som han ikke for-
sømte tredjedynamikken, fikk han
tilstrekkelig med søvn, tok bedre vare på
sitt utseende, brukte tid sammen med fami-
lien sin, og tok et kurs for å forbedre seg
selv og sin innsats på jobben. Som resultat
forbedret han sine arbeidsprestasjoner, han ble
lykkeligere, og hans overordnede la merke til

hans verdi for selskapet. Han var ikke len-
ger ’i trøbbel’ hele tiden, og han fikk
faktisk en forfremmelse.»

En ung mann fra Milano i Italia førte et
aktivt liv. Han spilte fotball på et lokalt
fotball-lag og hadde en kjæreste som han var
veldig glad i. Livet var morsomt. Så fikk
noen ikke-så-velmenende bekjente ham
til å begynne med stoff. Etter som
stoffbruket økte, begynte livet hans å gå i
stykker. Han var heldig nok til at noen
viste ham data om de åtte dynamikkene,
og han stoppet den katastrofale nedturen
livet hans befant seg i. Han sa:

«For en tid siden gikk jeg imot alle
dynamikkene fra og med den første, og
etter som tiden gikk, gikk alle de andre
dynamikkene i stykker, den ene etter den
andre. Kjæresten min gikk fra meg fordi

Ved å oppnå 
sikkerhet om 
hva som 
motiverer liv, 
er folk blitt i 
stand til å leve 
lykkeligere, 
hjelpe andre 
og forbedre 
sine egne liv.

FOLKS SVAR  ANGÅENDE HVA SCIENTOLOGI 
HAR GJORT FOR DEM

64 %
Det gjorde 
meg mye 

lykkeligere.

80 %
Det gjorde 
meg i stand 
til bedre å 

hjelpe 
andre.

89 %
Det 

forbedret 
livet mitt.
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jeg gikk på stoff. Så ble jeg kastet ut av fot-
ball-laget fordi jeg ikke kunne spille så bra
som tidligere. Slik gikk det med alle de
andre dynamikkene også, fordi jeg begynte
med stoff som ødela førstedynamikken min.
Da jeg leste dataene om de åtte dynamik-
kene, forstod jeg hva som hadde skjedd i
livet mitt, og jeg visste hvordan jeg skulle
få orden på det igjen, litt etter litt. Denne
kunnskapen ga meg styrken og motet som
skulle til for å slutte å ta stoffer, og nå bru-
ker jeg all min tid på å få andre til å slutte
med stoff. Jeg overlever på alle mine dyna-
mikker, og jeg insisterer alltid på at andre
rundt meg har dataene om de åtte dyna-
mikkene, slik at de kan ta de riktige
avgjørelsene om livene sine. Det får meg til
å tenke at om alle hadde disse dataene,
ville verden være et lykkelig sted, og men-
neskene i den ville klare seg meget godt.»

En femten år gammel jente i Australia
som kjente teknologien om de åtte
dynamikkene, begynte å være sammen med
en jente på skolen sin, og hun oppdaget
raskt at hennes nye venn drakk, tok
stoffer, var seksuelt promiskuøs og
konstant kranglet med moren sin. Moren
hadde allerede kastet henne ut hjemmefra
én gang, og hun hadde dratt hjemmefra på
egen hånd flere ganger, på tross av at hun
bare var femten år. Jenta trengte hjelp med
livet sitt. Slik fikk hun det av sin nye venn:

«Jeg viste vennen min litt grunnleggende
teknologi om de åtte dynamikkene, og fikk
henne til å se hvordan hennes egne handlinger
kunne påvirke morens oppførsel mot henne; at
opprørthetene ikke nødvendigvis ’bare var
hennes mors feil’. Jeg fortalte henne at

løsningen var å kommunisere mer, ikke
mindre, og å være åpen overfor moren sin i
stedet for å ignorere den delen av sin
andredynamikk. Som et resultat av hennes
egne erkjennelser angående dynamikkene,
kom hun etter bare noen få uker virkelig i
kommunikasjon med moren sin, og bodde
stabilt hjemme. Hun hadde sluttet å røyke dop
og kuttet ned på drikkingen, og gjorde det
derfor mye bedre på førstedynamikken. Hun
fikk til og med en stabil kjæreste. Hun gjorde
det bedre på skolen og begynte å få bedre
karakterer. Etter en stund fikk hun en
deltidsjobb og begynte å hjelpe foreldrene
sine økonomisk. Dette var noen virkelige
forbedringer i livet hennes på alle
dynamikkene.»

Man hører av og til at man må «ta livet
som det kommer». En jente fra San
Francisco fant ut noe annet da hun lærte
metodene for å oppnå bedre kontroll og
styring av livet sitt ved å bruke teknologien
om dynamikkene.

«Da jeg var yngre, hadde jeg stort
sett et godt liv – en flink elev på en god
skole, uten større problemer verdt å
snakke om. Men jeg følte at noe manglet.
Jeg trodde ikke at man virkelig kunne ha
kontroll over hva som hendte med en. Du
måtte bare lene deg tilbake, håpe på det
beste, og ta det som måtte komme i livet.

Da jeg begynte å studere Scientologi,
fant jeg ut at jeg faktisk kunne kontrollere
livet mitt ved å bruke prinsippene om
dynamikkene. Jeg kunne gjøre fornuftige
valg om hva jeg ville drive med og hvor-
dan – venner, jobb, skole og andre
aktiviteter. 

32



’Det som skjer, det skjer’-måten å leve
på er nå for meg noe som hører fortiden
til. Jeg er mye lykkeligere ved å vite at jeg
virkelig bidrar, og at jeg spiller et spill
som jeg kan vinne.»

En ung mann i Los Angeles bruker
teknologien om de åtte dynamikkene til å
lede andre mot lykkeligere liv. En person
han hjalp, var en jente som hadde solgt
narkotika.

«Jeg leste om dynamikkene i en av
L. Ron Hubbards bøker, og jeg bruker
dette mye. Det forklarer virkelig de for-
skjellige delene av livet og hvordan de
fungerer sammen.

For en venn av meg var tredjedyna-
mikken, grupper, fullstendig uvirkelig.
Hun brukte ikke stoffer selv, men hun
solgte kokain. Hun trodde at siden hun
ikke tok det, var det ikke farlig. Hun
hadde ingen anelse om hvordan det kunne
skade andre. Jeg viste henne hva Hubbard
hadde skrevet om dynamikkene, spesielt
hvordan alle dynamikkene har å gjøre
med hoved-overlevelsesdynamikken. Hun
innså til slutt hvilke følger hennes egne
handlinger kunne ha, og sluttet å selge
stoffer. Faktisk ble livet hennes fullstendig
forandret, til det bedre.»

Veien til en mer forståelig tilværelse – og
en som kunne bli forbedret – åpnet seg for
en mann fra Oklahoma som lærte om
dynamikkene.

«Jeg har fått noen fantastiske erkjen-
nelser ved å lære om dynamikkene og hva
de har med livet mitt å gjøre. Umiddelbart
skjedde det en forandring i måten jeg tar
avgjørelser og går til handling på. Siden
jeg kan forstå hvordan det jeg gjør vil
påvirke andre deler av livet mitt, familien
min, gruppene mine og så videre, kan jeg

ta gode avgjørelser. Jeg legger mer inn i
hver del av livet mitt, og har fremgang på
hver dynamikk.

Takket være denne usedvanlige tekno-
logien rydder jeg opp i det som pleide å
se ut som et umulig, kaotisk rot.»

Ved å lese om dynamikkene og bruke
teknologien i livet sitt, sluttet en kvinne
fra Boston å være sjenert, innadvendt og
ikke-kommuniserende, slik hun hadde
vært det i lang tid.

«Det å lære om dynamikkene var
som å komme ut av et fengsel.

Jeg har vært svært innadvendt meste-
parten av mitt liv. For å si det som det er,
jeg tror jeg kunne ha blitt forvekslet med
et møbel. Jeg kommuniserte nesten aldri,
og jeg bidro nesten aldri til andres kom-
munikasjon. Jeg levde bak klart avgrensede
murer. Min grad av bidrag og deltakelse
var begrenset, for å si det mildt.

Jeg innså at jeg måtte kommunisere
og bidra på hver dynamikk; at desto mer
jeg kommuniserte og bidro, desto bedre
ville livet mitt bli. Det at jeg innså dette,
fikk faktisk murene til å falle sammen.
Jeg har blitt svært aktiv, og har begynt å
bidra med noe veldig verdifullt.» 

En administrator fra Portland, Oregon,
oppdaget hvor viktig det var å få
dynamikkene til å fungere godt, og
hvilket utbytte han kunne få av det, da han
tok seg fri fra en travel timeplan for å
forbedre familielivet sitt.

«Da jeg lærte om dynamikkene,
innså jeg at jeg hadde forsømt en viktig
del av andredynamikken i et par år. Jeg
hadde ikke besøkt foreldrene mine på en
god stund. Jeg forstod at ved å forsømme
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dem og la denne dynamikken gå inn i en
dårlig tilstand, ble de andre dynamikkene
også dratt ned.

Selv om jeg hadde en meget stram
timeplan på jobben og i andre aktiviteter,
bestemte jeg meg for å sette av tid til en
ferie og besøke familien. Tidligere ville
dette vært en vanskelig avgjørelse å ta, og
sannsynligvis ville det sett lettere ut bare
å fortsette med arbeidet og utsette ferien
til ’senere’. Men nå var denne avgjørelsen
lett, siden det var meget klart at det var
det største gode for det største antall
dynamikker å ta denne turen.

Foreldrene mine var henrykte over å
se meg, og det var et veldig fint besøk.

Jeg var spesielt nøye med å snakke
med dem om hva jeg holdt på med, hvilke
interesser jeg hadde for tiden, hva jeg
arbeidet med, og så videre. Og jeg fant ut
alt om hva de gjorde også. Det var en vel-
dig vellykket tur for alle parter.

Da jeg kom hjem igjen, sa flere av
mine venner til meg at jeg så yngre og
gladere ut, og det var akkurat slik jeg
følte meg. Det var resultatet av å håndtere
en dynamikk som ikke var i en god
forfatning.»
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ORDLISTE
aberrasjon: et avvik fra rasjonell tanke
eller atferd; irrasjonell tanke eller oppførsel.
Aberrasjon betyr grunnleggende sett å feile, å
gjøre feiltakelser, eller mer spesifikt å ha
fikserte ideer som ikke er sanne. Ordet
brukes også i sin vitenskapelige betydning.
Det betyr avvik fra en rett linje. Hvis en
linje skulle gå fra A til B, ville den, hvis den
var aberrert, gå fra A til et annet punkt, til
et annet punkt, til et annet punkt, til et
annet punkt, til et annet punkt, og til slutt
ende opp på B. Forstått på denne måten
ville det også bety manglende retthet eller
å se ting forvridd, som for eksempel når en
mann ser en hest, men tror han ser en elefant.
Aberrert oppførsel ville være gal oppførsel,
eller oppførsel som ikke er fornuftig. Aberrasjon
står i opposisjon til mental sunnhet, som ville
være dens motsetning. Fra latin aberrare, å
vandre fra; latin, ab, bort, errare, å vandre.

aberrert: ikke basert på fornuft, avviker fra
rasjonell tanke eller atferd. Se også aberrasjon 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 uønskede fornemmelser og emosjoner,
irrasjonell frykt og psykosomatiske sykdommer.
Den blir mest nøyaktig beskrevet som hvordan
sjelen innvirker på kroppen gjennom sinnet.

dynamikk: en trang til å overleve langs en
bestemt kurs; en trang til eksistens på et
område i livet. Det finnes åtte dynamikker:
første, selv; andre, sex og familieenheten;
tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte,
livsformer; sjette, det fysiske universet;
sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste
vesen.  

enturbulere: å sette i en tilstand av opprørthet
eller forstyrrelse.

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.
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OM
 L. RON HUBBARD

I ngen uttalelse er mer passende og typisk for L. Ron Hubbards liv enn hans enkle
erklæring: «Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se
en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.» Bak disse sentrale
ordene finner vi et livslangt arbeid i menneskehetens tjeneste og en visdomsarv
som gjør det mulig for alle å oppnå drømmene de så lenge har båret om lykke og
åndelig frihet.

Han ble født i Tilden, Nebraska den 13. mars 1911, og hans vei med oppdagelser
og hengivenhet overfor sine medmennesker begynte i ung alder. «Jeg ønsket at
andre mennesker skulle være glade, og kunne ikke forstå hvorfor de ikke var det,»
skrev han om sin ungdom. I dette lå holdningene som lenge kom til å lede hans
skritt. 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
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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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