
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.



Mange mennesker går gjennom livet mens de prøver og feiler, og
leter etter ideer for å forklare hvorfor prosjektene deres går bra eller
dårlig, hvorfor de lykkes eller hvorfor de mislykkes. Gjetninger og
«intuisjon» er imidlertid ikke særlig pålitelige. Og uten kunnskap
om hvordan man faktisk undersøker situasjoner – det være seg gode
eller dårlige – og finner de virkelige faktaene, driver en person
omkring på et hav av uevaluerte data.

Nøyaktige undersøkelser er faktisk en sjelden vare. Mennesket
har en tendens til å akseptere den første forklaringen som tilbys i
saker det ikke forstår, uansett hvor mangelfull den er. Derfor ble
ikke teknologien for undersøkelser brukt eller forbedret. L. Ron
Hubbard gjorde imidlertid et gjennombrudd på emnet logikk og logisk
tenkning som førte til utviklingen av den første virkelig effektive
måten å lete etter og konsekvent finne de faktiske årsakene til ting.

Ved å vite hvordan man undersøker får en kompetanse til å
navigere seg vei gjennom de tilfeldige faktaene og oppfatningene, og
komme frem til de virkelige årsakene bak suksess eller fiasko på alle
områder av livet. Ved virkelig å finne ut hvorfor ting er som de er,
kan man derfor bøte på og forbedre en situasjon – enhver situasjon.
Dette er en uvurderlig teknologi for mennesker fra alle samfunnslag. n
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ra dag til dag og uke til uke kan man stå overfor mange
omstendigheter i livet som ikke er helt slik man ønsker
seg. På en eller annen måte klarer man å kjempe seg
gjennom disse situasjonene, overbevist om at det ikke er
mye man kan gjøre for å forbedre sin lodd. Kanskje et
prosjekt man har planlagt i månedsvis på jobben, ikke
oppnådde den forventede suksessen, produktiviteten på

kontoret har falt kraftig det siste kvartalet, eller tilbygget til huset tar lenger
tid enn man først så for seg. Slike situasjoner er vanlige nok hendelser for
mange av oss.

Men dette behøver ikke å være den vanlige situasjonen. Folk kan leve lykke-
lige liv og oppnå sine mål på ethvert område i livet – individuelt, med familien,
i jobben og så videre. En person kan oppnå de målene han en gang så for seg selv.

Hvis slike mål ikke oppnås, eller hvis man befinner seg i en situasjon som
har forfalt eller forverret seg, så finnes det en gyldig grunn til dette, og denne
grunnen kan lokaliseres. Dette begrepet er noe folk ofte ikke innser – ting
forårsakes faktisk. De er ikke noe som bare skjer. Det finnes årsaker bak enhver
situasjon – årsaker folk selv kan kontrollere.

Når mennesker ikke vet dette, stoler de ofte på «skjebnen», overtro,
spådomskunst eller astrologi for å avgjøre sin skjebne eller fremtid. Mange
håper forgjeves på at ingenting annet vil gå galt, eller de narrer seg selv med
troen på at livet vanligvis er en kamp.

F

UNDERSØKELSE
OG BRUKEN AV DEN
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En bonde som et år har en meget dårlig avling, har for eksempel ingen
troverdig forklaring på det. Han har intet begrep om at han selv har forårsaket
denne tilstanden. Hvis man imidlertid kikker nærmere på det, vil man oppdage
at han tidligere unnlot å oppbevare såkornet for vårplantingen trygt, og derfor
ble det utsatt for insekter. Fordi han ikke vet dette kan han komme med alle
slags underlige «årsaker», eller bare skylde på uflaks.

I en fabrikk med lav produksjon kunne ledelsen skifte personell, ansette
nye arbeidere osv. i et forsøk på å heve produktiviteten før organisasjonen går
under. Men lederne har kanskje ikke ferdighetene som trengs til virkelig å
undersøke firmaets egen drift for å finne årsaken til situasjonen. Når dette
undersøkes, kunne man oppdage at leverandøren av råvarene nektet å levere
fordi firmaets regnskapskontor ikke betalte regningene.

For å se nærmere på, håndtere og forbedre enhver slik situasjon på ethvert
område i livet, kreves det ferdigheter med hensyn til å undersøke – evnen til å
tenke logisk og til å komme til bunns i ting.

Å undersøke vil si å oppdage og sortere ut fakta nøyaktig. Når man under-
søker, leter man frem og undersøker detaljene om noe i et forsøk på å finne
frem til faktaene, særlig i et forsøk på å finne en årsak.

En skikkelig undersøkelse kommer til bunns i situasjonen man står overfor.
I enhver organisasjon kunne man for eksempel observere at produksjonen var
lav. Dette er en ikke-optimal situasjon som bør undersøkes, og årsaken bør
finnes. Undersøkelser kan også brukes til å forbedre tilstander i en persons
privatliv.

Når du gjør en undersøkelse, stiller du spørsmålet: «Hva er det jeg ikke forstår?»
med hensyn til de eksisterende tilstandene. Du finner at to fakta ikke stemmer
overens – de motsier hverandre og kan ikke forstås. Så du forsøker å gjøre disse
to faktaene rasjonelle; du stiller spørsmål ved disse to faktaene, og du vil få et
annet punkt du ikke forstår. Og når du forsøker å forstå dette punktet, vil du
nå finne et annet faktum som du ikke forstår. Og et eller annet sted på veien vil
du finne årsaken til omstendighetene du undersøker.

En undersøkelse bør gå frem i denne retningen. Av og til må mange spørsmål
stilles, av og til kreves det bare et «Hva er det bråket?» for å bringe en til kilden

4



til en vanskelighet. Her er et eksempel på en undersøkelse gjort på en rask
krisebasis: En maskinist er på vakt i skipets maskinrom. Han har en normal,
men erfaren oppfatningsevne; han observerer området sitt. Han hører en
vislelyd som ikke burde være der – noe som strider mot forventede tilstander i
et maskinrom. Han ser over området, og ser ikke noe galt utenom en liten hvit
sky. Kombinerer syn og hørsel. Går bort for å se bedre. Ser at ventilen er ødelagt.
Stenger av dampledningen.

I et nøtteskall finner man , (a) en del av organisasjonen eller hva det nå er
man undersøker som ikke fungerer perfekt, og finner så (b) noe man ikke forstår
med hensyn til det, og så (c) stiller man spørsmål til personene i den delen som
er tilknyttet det som ikke fungerer perfekt, eller ser nærmere på området for å
få flere data.

Ved å følge denne rekkefølgen isoleres årsaken til vanskeligheten, som så
kan håndteres slik at området fungerer ordentlig igjen. I en organisasjon kan
man bruke bare disse tre trinnene om og om igjen, og det vil vanligvis være helt
tilstrekkelig til å holde den i gang uten problemer.

Statistikker spiller en rolle i undersøkelser. En statistikk viser produk-
sjonen til en aktivitet, et område eller en organisasjon sammenlignet med et
tidligere øyeblikk i tid. Den gjenspeiler hvorvidt området oppnår formålet
sitt – hvis statistikkene går oppover, kommer området nærmere til å oppnå
hensikten sin. Når man gjør en undersøkelse, ser man etter nedadgående
statistikker. Disse er selvfølgelig uforståelige, så man stiller spørsmål til
menneskene det gjelder. I svarene deres vil det være noe som overhodet ikke
gir mening for personen som gjør undersøkelsen – for eksempel: «Vi kan ikke
betale regningene fordi Jorunn har vært på kurs.» Den som undersøker, ser
bare etter noe han selv ikke kan få til å henge sammen. Så han stiller spørsmål
til personen som kom med disse dataene, og til Jorunn. Før eller senere dukker
den virkelige årsaken opp.

Etter som man følger sporet av ting man ikke kan forstå, vil én av to ting
skje. Enten er det en blindvei, og man kommer ikke lenger, og på dette
tidspunktet går man tilbake til hovedområdet for undersøkelsen. Eller det gir
mer materiale. Og hvis det gir mer materiale, vil man finne flere ting man ikke
kan forstå.
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Når man støter 
på to fakta 
som motsier 
hverandre, stiller 
man spørsmål 
angående disse 
to faktaene, og 
får et nytt punkt 
man ikke forstår. 
Man fortsetter 
langs dette sporet 
av ting man ikke 
forstår, inntil 
man finner den 
virkelige årsaken.

FAKTUM FAKTUM

MOTSIGELSE

SPØRSMÅL

FAKTUM
SOM IKKE ER FORSTÅTT

SPØRSMÅL

FAKTUM
SOM IKKE ER FORSTÅTT

SPØRSMÅL

FAKTUM
SOM IKKE ER FORSTÅTT

SPØRSMÅL

VIRKELIG ÅRSAK
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Knepet med denne fremgangsmåten er å finne en bit av en tråd som stikker
ut – noe som man ikke kan forstå – og trekke i den ved hjelp av å stille spørsmål.
En liten katt dukker opp. Trekk i tråden ved å stille flere spørsmål. En babygorilla
dukker opp. Trekk litt til. En tiger viser seg. Trekk igjen, og jøye meg! Du har
fått en General Sherman-tank!

Det er ikke rimelig at folk er late eller dumme. På bunnen finner du den
virkelige årsaken til at det ikke er noen aktivitet i denne delen av en organisa-
sjon, eller til den vedvarende opprørtheten.

Når du har «General Sherman-tanken» din, kan du gå til håndtering.

Det finnes alltid en årsak bak en dårlig statistikk. Still spørsmål til dem som
er involvert, inntil du kan se den virkelige årsaken. Den kommer aldri til å være
«Agnes er ikke så oppvakt». Det er mer sannsynlig at Agnes ble ansatt for å
skrive på maskin, men aldri hadde lært å skrive på maskin. Eller at lederen over
området simpelthen aldri kommer på jobb.

Den virkelige forklaringen på en nedadgående statistikk er alltid noe som
er veldig lett å forstå. Hvis du stiller nok spørsmål, vil du få den virkelige
forklaringen, og så kan du handle.

Selv om denne undersøkelsesteknikken er elementær, er den meget effektiv.
Den kan brukes når man står overfor enkle eller innviklede situasjoner, for å
komme til bunns i dem. Den setter en derfor i stand til å løse dem og forbedre
tilstander i livet.

Undersøkelsesferdigheter forbedres med øvelse. De kan skjerpes og gjøres
mer effektive, slik at man er i stand til øyeblikkelig å få øye på noe man ikke
forstår. Denne evnen er ikke medfødt hos folk, men de kan lett oppnå den. For
å gjøre undersøkelser enda raskere og mer effektive, bør man være i stand til å
forstå og anvende prinsippene i logikk – et emne som frem til nå ikke bare har
vært misforstått, men som også er blitt gjort unødvendig innviklet.
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LOGIKK
Emnet logikk har vært gjenstand for diskusjon i minst tre tusen år uten noe

klart gjennombrudd av virkelig verdi for dem som arbeider med data.

«Logikk» defineres som emnet fornuftstenkning. Opp gjennom tidene har
noen gjort forsøk på å sette merkelappen vitenskap på den. Men dette kan man
forkaste som affektasjon og pompøsitet.

Hvis det fantes en slik «vitenskap», ville mennesker være i stand til å tenke.
Men det er de ikke.

Selve uttrykket er fullstendig avskrekkende. Hvis du skulle lese en lærebok
om logikk, ville du bli helt på styr av å prøve å forstå den, langt mindre lære
hvordan du skulle tenke.

Likevel er logikk, eller evnen til å resonnere, vital for en organisator eller
en administrator. Hvis han ikke kan tenke klart, vil han ikke være i stand til å
trekke de konklusjonene som er av vital betydning for å ta korrekte avgjørelser.

Mange kontorer, regjeringer, samfunn og grupper utnytter denne mangelen
på logikk, og har gjort det veldig lenge. En befolkning som ikke er i stand til å
tenke eller resonnere, kan lett bli manipulert av usannheter og usle motiver.

Derfor har ikke logikk vært et emne man understøttet, snarere det motsatte.

Selv dagens skoler i Vesten forsøker å overbevise studentene om at de skal
studere geometri ut fra den tanken at «slik er det de tenker». Selvfølgelig er det
ikke det.

Administratoren, sjefen, håndverkeren og kontoristen, hver av disse har
bruk for logikk i betydelig grad. Hvis de ikke kan resonnere, gjør de kostbare
og tidsspillende feil som kan sende hele organisasjonen inn i kaos og glemsel.
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Råmaterialene deres er data og situasjoner. Med mindre de kan observere
og tenke noe helt igjennom, kan de trekke gale slutninger og foreta ukorrekte
håndteringer.

Det moderne mennesket tror at matematikk kan gjøre tjeneste som logikk,
og de fleste av dets situasjoner kommer helt ut av kurs på grunn av denne
rørende og malplasserte tiltroen. Kompleksiteten i menneskets problemer og det
enorme antallet faktorer som er involvert, gjør matematikken helt utilstrekkelig.

Datamaskiner er i beste fall bare krykker for sinnet. Likevel har den
forkrommede sivilisasjonen av i dag en barnslig tro på dem. Det avhenger av
hvem som stiller spørsmålene til og hvem som leser svarene fra datamaskinen
om de er til nytte eller ikke. Og til og med da er svarene deres ofte en dåre verdig.

Datamaskiner kan ikke tenke, fordi mennesket og de som bygger data-
maskiner ikke kjenner den levende logikkens regler fullstendig. Ett falskt
datum matet inn i en datamaskin gir en et fullstendig galt svar.

Hvis folk på de linjene der det foregår administrasjon og arbeid, ikke har
kjennskap til logikk, kan organisasjonen komme ut av kurs og kreve en fantas-
tisk mengde genialitet for å holde den sammen og holde den gående.

Hele sivilisasjoner forsvinner på grunn av mangel på logikk hos dem som
regjerer, hos lederne og hos folket.

Så dette er et veldig viktig emne.
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Å få klarhet i logikk
Scientologi har en måte å få klarhet i logikk på. Dette er et gjennombrudd

som ikke er noen liten gevinst. Hvis man ved hjelp av dette kan gjøre et formi-
dabelt og nesten umulig emne enkelt, da kan man langt oftere gi de rette
løsninger for situasjoner, og en organisasjon eller en sivilisasjon kan bli langt
mer effektiv.

Dette er et enkelt gjennombrudd.
NÅR MAN FÅR BRAKT PÅ DET RENE HVILKE MÅTER TING BLIR

ULOGISKE PÅ, DA KAN MAN FÅ BRAKT PÅ DET RENE HVA SOM ER LOGIKK.
Med andre ord, hvis man har forståelse av hva som gjør ting ulogiske eller

irrasjonelle (eller sprø, hvis du synes det er bedre), da er det mulig å forestille
seg hva som gjør tingene logiske.

Ulogikk
Det er spesifikke måter en situasjon eller en videresendelse av informasjon

blir ulogisk på. Det er disse tingene som gjør at man har feil oppfatning av en
situasjon. Hver forskjellig måte kalles et utepunkt. Dette er ethvert datum som
oppgis som sant, men som i virkeligheten viser seg å være ulogisk. Hvert av
disse beskrives nedenfor.
Utelatte data

En hvilken som helst utelatt ting er et utepunkt.
Dette kan være utelatt person, terminal (person som sender, mottar og

videresender kommunikasjon), gjenstand, energi, rom, tid, form, rekkefølge
eller til og med en utelatt scene. Alt som kan utelates, og som skulle være der,
er et utepunkt.

Dette er helt klart det utepunktet som oftest overses, fordi det ikke er der
og direkte kan tiltrekke seg oppmerksomhet.

UTELATTE DATA

Ole Olsen
Oslo, Norge
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Endret rekkefølge

Enhver ting, hendelse, gjenstand eller størrelse i gal rekkefølge, er et
utepunkt.

Tallrekken 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 er en endret rekkefølge, eller en gal rekkefølge.

Man kan stole på at det vil floke til enhver håndteringsrekkefølge å gjøre
trinn to i den før man gjør trinn en.

Den grunnleggende outnessen er ingen rekkefølge i det hele tatt. (En outness
er en tilstand av at noe er galt, feil eller mangler.) Dette fører til FIKSERTE
IDEER. Det viser seg også i det som kalles disassosiasjon, en sinnssykdom. Ting
som er forbundet med hverandre eller ligner på hverandre, ses ikke som at de
følger logisk etter hverandre. Slike mennesker hopper også omkring med
hensyn til emne, uten forbindelse med en åpenbar rekkefølge. Disassosiasjon
er et ekstremt tilfelle der ting som har forbindelse med hverandre, ikke anses
å ha det, og ting som ikke har forbindelse med hverandre på noen måte,
oppfattes som å ha det.

«Rekkefølge» betyr lineær (på en linje) bevegelse enten gjennom rom eller
tid, eller gjennom begge.

En rekkefølge som skulle være det, og ikke er det, er et utepunkt.

En «rekkefølge» som ikke er det, men som anses å være det, er et utepunkt.

En gal rekkefølge av typen vognen-foran-hesten er et utepunkt.

ENDRET REKKEFØLGE

11



Av og til er ens vanskeligste oppgave det å peke på en uunngåelig rekkefølge
inn i fremtiden, som er usynlig for en annen. Dette er en konsekvens. «Hvis du
sager over grenen du sitter på, vil du selvfølgelig falle.» Politiet forsøker ofte å
få folk som ikke har noe begrep om rekkefølge, til å forstå dette. Så trusselen
om straff fungerer bra på borgere som oppfører seg bra, og fungerer ikke i det
hele tatt på kriminelle, ettersom de ofte er kriminelle fordi de ikke kan tenke i
rekkefølge – de er simpelthen fikserte. «Hvis du dreper en mann, blir du hengt»,
er en rekkefølge det pekes på. En drapsmann som er fiksert på hevn, kan ikke
tenke i rekkefølge. Man må tenke i rekkefølger for å ha korrekte rekkefølger.

Derfor er det langt vanligere å se endrede rekkefølger enn man første skulle
tro, da personer som ikke tenker i rekkefølge, ikke ser endrede rekkefølger i
sine egne håndteringer eller områder.

Man kan rydde opp i dette og gjenopprette det som evne ved å visualisere
rekkefølger, og ved å øve på å flytte oppmerksomheten.

En forfatter oppdaget nylig at filmer og tv fikserer oppmerksomheten og
ikke lar den få bevege seg. Når man har barn som er oppvokst med tv, følger
det da muligens at man vil få folk med en tendens til å endre rekkefølger, eller
uten rekkefølger i det hele tatt.

Droppet tid

Tid som burde ha vært notert, og ikke er det, ville være et utepunkt med
«droppet tid». Dette er et spesialtilfelle av et utelatt datum.

Droppet tid har en særlig ekstrem virkning, som summerer seg opp til den
totale galskap.

DROPPET TID

Herr og fru

Berntsen har

gleden av å invitere 

deg til bryllupet til sin 

datter Susanne med 

Reidar Evensen

i Småbyen kirke.
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En nyhetsbulletin fra 1814 og en fra 1922 lest fortløpende uten at
tidspunktet er identifisert, skaper en galskap som ellers ikke oppdages.

En oppsummeringsrapport om en situasjon som inneholder hendelser som
strekker seg over et halvt år, uten at dette blir sagt, kan forårsake en reaksjon
som ikke er relevant i forhold til den nåværende scenen.

Hos gale folk er det nåtiden som er den droppede tiden, hvilket etterlater
dem i den forpinte fortiden. Man vil kunne skape noen mirakuløse «helbredelser»
bare ved å be en gruppe gale mennesker om å «komme opp til nåtid». Og å finne
tidspunktet for en verk eller smerte vil ofte få den til å forsvinne.

Tidsaberrasjoner (ulogiskheter) er så sterke at droppet tid kvalifiserer godt
som et utepunkt.

Usannhet
Når du har to motstridende fakta, er ett av dem en usannhet, eller begge er det.

Propaganda og andre aktiviteter spesialiserer seg på usannheter, og skaper
store forstyrrelser.

En usannhet er et utepunkt, enten den er med eller uten vilje. Den kan være
en feiltakelse, en bevisst eller en defensiv usannhet, men den er fremdeles et
utepunkt.

Hva som helst som er falskt, kvalifiserer som dette utepunktet. Et falskt
vesen, en falsk terminal, håndtering, intensjon, alt som søker å være noe det
ikke er, er en usannhet og et utepunkt.

Noe som er funnet opp, og som ikke utgir seg for å være noe annet, er
selvfølgelig ikke en usannhet.

Gigant-

burger

USANNHET
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Så usannhet betyr «noe annet enn det ser ut til» eller «noe annet enn det
fremstilles som».

Man behøver ikke å bekymre seg om å definere filosofisk sannhet eller
realitet for å se at noe som erklæres å være eller fremstilles som én ting, faktisk
er noe annet, og derfor er et utepunkt.

Endret viktighet
En viktighet flyttet fra sin faktiske relative viktighet, oppover eller nedover,

er et utepunkt.

Noe kan tildeles en viktighet som er større enn det har.

Noe kan tildeles en viktighet som er mindre enn det har.

Flere ting med ulik viktighet kan tildeles en ensformig lik viktighet.

Alt dette er utepunkter, tre versjoner av det samme.

All viktighet er relativ til virkeligheten den befinner seg i.

Galt siktemål
Galt mål der man tror at man strekker seg mot eller burde strekke seg mot

A, og oppdager at man strekker seg mot eller burde strekke seg mot B, er et
utepunkt.

Dette er ofte en forveksling av identitet. Det er også galt formål eller sluttmål.

«Hvis vi river ned X, kommer vi til å klare oss», ender ofte med avsløringen
av at det burde ha vært Y.

ENDRET VIKTIGHET
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Å drepe kongen for å bli kvitt skattleggingen, etterlater skatteoppkreveren
i live for det neste regimet.

Urettferdighet er vanligvis et utepunkt med galt siktemål.

Arrester stoffmisbrukeren, belønn legemiddelselskapene, vil være et eksempel.

Militær taktikk og strategi er nesten alltid en bestrebelse på å lokke fienden
til å velge galt siktemål.

Og det meste når det gjelder motvilje og spontant hat i mellommenneskelige
forhold, er basert på feilassosiering: Kåre i stedet for Petter.

En hel del aberrasjon er basert på gale siktemål, gale kilder, gale årsaker.

Å ukorrekt fortelle en pasient at han har magesår når han ikke har det, gjør
at han blir sittende fast med et utepunkt som hindrer ham i å bli frisk.

Energien som er investert i gale siktemål, ville lyse opp verden i tusen år.

Gal kilde

«Gal kilde» er den andre siden av galt siktemål-mynten.

Informasjon hentet fra gal kilde, ordrer tatt fra gal kilde, gaver eller materiell
(forsyninger) mottatt fra gal kilde, alle disse blir til slutt forvirring og mulige
vanskeligheter.

GALT SIKTEMÅL
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Å uforvarende motta fra en gal kilde kan være svært pinlig eller forvirrende,
i en slik grad at det er et yndlingsknep hos etterretningstjenester. Dept. D i
Øst-Tyskland, departementet for desinformasjon, hadde svært intrikate
metoder for å plante falsk informasjon og skjule kilden til den.

Teknologi kan komme fra gal kilde. For eksempel åpnet Leipzig-universi-
tetets skole for psykologi og psykiatri dørene for dødsleirene i Hitlers Tyskland.
Ved bruk av stoffer gav disse mennene øyensynlig Hitler til verden som sin
marionett. Ved slutten av annen verdenskrig dannet disse ekstremistene
«Verdensføderasjonen for mental helse», som fikk den amerikanske psykiater-
foreningen og den amerikanske legeforeningen til å slutte seg til dem, og
etablerte «nasjonalforeninger for mental helse» over hele verden. De ble de eneste
rådgiverne for USAs myndigheter når det gjaldt «mental helse, utdannelse og
velferd». De utnevnte alle helseministrene i hele den siviliserte verden. Denne
kilden er så gal at den ødelegger mennesket, etter allerede å ha ødelagt tjuetalls
millioner.

Det at man ikke bare henter data fra gal kilde, men også baserer sitt
embetsverk på den, kan derfor være tilstrekkelig aberrert til å resultere i global
sinnssykdom.

På et lavere nivå er den vanlige årsaken til at det gjøres feil i ledelse, at man
aksepterer og handler ut fra en rapport fra en kjent skurk.

GAL KILDE

LASSES FRISØRSALONG

Jeg kan skaffe deg en 
god pris på denne 

livsforsikrings-
polisen ...
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Motstridende fakta

Når det fremsettes to innbyrdes motstridende uttalelser angående et emne,
har vi «motstridende fakta».

Denne ulogikken kunne klassifiseres som en usannhet, fordi én av dem må
være usann.

Men ved undersøkelsesprosedyre kan man ikke uten videre skjelne hvilket
av dem som er det falske faktumet. Dermed blir det et spesielt utepunkt.

«Selskapet tjente mer enn en gjennomsnittlig inntekt den uken» og «De
kunne ikke betale staben» forteller oss, når dette skjer i den samme tidsperioden,
at ett av dem eller begge er usanne. Vi vet kanskje ikke hvilket av dem som er
sant, men vi vet at de er motstridende, og kan gi dem denne merkelappen.

I avhør er dette punktet så viktig at enhver som gir to motstridende fakta,
blir den hovedmistenkte i ytterligere undersøkelser. Et eksempel ville være at
en person sier: «Jeg er sveitsisk statsborger» – når man har funnet et tysk pass
i bagasjen hans.

Når to «fakta» er motstridene eller selvmotsigende, er det mulig at vi ikke
vet hvilket av dem som er sant, men vi vet at begge to ikke kan være sanne.

To motstridende «fakta» kvalifiserer som et utepunkt når de er utstedt av
samme organisasjon, selv om de kommer fra to forskjellige mennesker i den
organisasjonen.

Amazonas er 

verdens

lengste elv.

Nilen er 

verdens

lengste elv.

MOTSTRIDENDE FAKTA

17



Tillagt tid

I dette utepunktet har vi det motsatte av droppet tid. I tillagt tid har vi som
det vanligste eksempelet at noe tar lenger tid enn det er mulig at det kunne
gjøre. I denne grad er det en versjon av motstridende data = noe tar tre uker å
gjøre, men det blir rapportert at det tar seks måneder. Men man må gjøre
oppmerksom på tillagt tid som et eget utepunkt, fordi det finnes en tendens til
å være rimelig med hensyn til det, og ikke se at det i seg selv er et utepunkt.

I sin mest graverende form blir tillagt tid et svært alvorlig utepunkt når for
eksempel to eller flere hendelser skjer på samme tid, som la oss si involverer
den samme personen som ikke kunne ha opplevd begge. Tid måtte legges til
det fysiske universet for at dataene skulle være sanne. På denne måten: «Jeg
dro til Saigon ved midnatt 21. april 1962, på en båt fra San Francisco.» «Jeg tok
over mine plikter i Saigon den 30. april 1962.» Her må vi legge tid til det fysiske
universet for at begge hendelser skal skje, fordi et skip ville bruke to eller tre
uker på å komme seg fra San Francisco til «Saigon».

Et annet tilfelle, som virkelig hendte, og som er et bedre eksempel på tillagt
tid, skjedde da en sjekkliste over håndteringer ble sendt til en underordnet
leder, som det ville ta en måned å fullføre, og  rapporten om fullstendig etter-
levelse ble mottatt i den neste postsendingen tilbake. Hun hadde sjekklisten i
hendene bare en dag! Hun ville måttet legge 29 dager til det fysiske universet
for at etterlevelsesrapporten skulle være sann. Dette er også droppet tid for hennes del.

TILLAGT TID
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Tillagte uanvendelige data

Helt enkelt tillagte data utgjør ikke nødvendigvis et utepunkt. Det kan være
noen som er grundige. Men når dataene ikke på noen måte er anvendelige på
scenen eller situasjonen, og legges til, er det et tydelig utepunkt.

Ofte blir tillagte data satt der for å dekke over pliktforsømmelse eller skjule
en virkelig situasjon. Det betyr helt sikkert at personen tilslører noe.

Vanligvis inneholder tillagte data også andre typer utepunkter, slik som galt
siktemål eller tillagt tid.

Når du bruker dette utepunktet, vær veldig sikker på at du også forstår ordet
uanvendelig, og ser at det bare er et utepunkt hvis dataene i seg selv ikke gjelder
for emnet man står overfor.

Ukorrekt inkludert datum

Det finnes et utepunkt som kalles et ukorrekt inkludert datum og som
ledsager det utelatte datumet som utepunkt.

I sinnet er det vanligst at dette forekommer når selve scenen mangler, og
det første som trengs for å klassifisere data (scenen), ikke er der.

Et eksempel er kameralagring som foretas av noen som ikke har peiling på
forskjellige kameratyper. I stedet for å klassifisere alle de nødvendige delene til

STUDIE AV FARLIGE 

KJEMIKALIER I 

HORDALAND

DEMOGRAFISKE DATA OM 
DRAMMEN

FRIMERKEPRISER I NORDEN

HANDELSVARER I ØSTFOLD

RESULTATER AV GIFTPRØVER 
I HORDALAND

TILLAGTE
UANVENDELIGE DATA
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et bestemt kamera i én eske, vil man uvegerlig få linsebeskytterne til alle kame-
raene rotet sammen i en eske merket «linsebeskyttere». For å sette sammen
eller bruke kameraet tilbringer man timer med å prøve å finne delene til det i
esker pent merket «kamerahus», «objektiver», «tripoder», osv.

Når man mangler en scene for hvordan et ferdigmontert kamera ser ut og
hvordan det fungerer, får man en nærmere identifisering av data enn det som
eksisterer. Linsebeskyttere er linsebeskyttere. Tripoder er tripoder. Slik oppstår
et galt klassifikasjonssystem på grunn av uvitenhet om scenen.

En reisende som ikke er i stand til å skille en uniform fra en annen, «løser»
det ved å klassifisere alle uniformer som «bærere». Han gir bagen sin til en
arrogant politifullmektig, og slik tilbrakte han ferien. I fengsel.

At man mangler scenen, frembringer for nær identifisering av én ting med
en annen.

En nyinnkalt løytnant i hæren passerer rett forbi en fiendtlig spion kledd
som en av hans egne soldater. En erfaren sersjant rett bak ham kastet ganske
korrekt spionen i fengsel fordi «han ikke bar lua si slik vi gjør det i denne
bataljonen!».

Tiden forandrer klassifiseringen av data. I 1920 var enhver som befant seg
i nærheten av en havn med et kamera, en spion. I 1960 kunne enhver som
manglet et kamera, ikke være turist, og ble derfor holdt under oppsikt!

Derfor er ikke scenen for én kulturell epoke den samme som for en annen.

UKORREKT
INKLUDERT DATUM
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Det finnes ytterligere tre typer av utepunkter som man bør kjenne for bruk
i en undersøkelse. Disse er:

ANTATTE «IDENTITETER» 
ER IKKE IDENTISKE

ANTATTE «LIKHETER» 
ER IKKE LIKE ELLER I 

SAMME KATEGORI

«Vital» cola er så 
mye bedre enn 

«A1».
Vital 
cola

A1
cola

ANTATTE «FORSKJELLER» 
ER IKKE FORSKJELLIGE

Merke-
løse 

varer A/S
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Å håndtere data

Det er hundrevis av måter der disse fem eksemplene på feilhåndteringer av
data kan gi en et fullstendig falskt bilde.

Når man baserer håndteringer eller ordrer på data som inneholder en av de
ovenstående, gjør man et mistak.

FORNUFT AVHENGER AV DATA.

NÅR DATAENE ER MANGELFULLE (som ovenfor), VIL SVARET BLI
GALT OG SETT PÅ SOM UFORNUFTIG.

Det er en uendelig mengde kombinasjoner av disse fem dataene. Flere enn
ett (eller alle) kan være til stede i den samme rapporten.

Observasjon og kommunikasjon av den kan inneholde en av disse
ulogikkene.

Hvis det er slik, vil enhver anstrengelse for å håndtere situasjonen være
ineffektiv med hensyn til å korrigere eller løse den.

Bruk

Hvis en hvilken som helst datamengde testes med de fem ovenstående
punktene, blir den ofte avslørt som en invitasjon til å handle ulogisk.

For å få et logisk svar må man ha logiske data.

Enhver datamengde som inneholder en eller flere av de ovenstående feilene,
kan føre en inn i ulogiske konklusjoner.

Basisen til ufornuftige eller ugjennomførbare ordrer er en konklusjon som
er gjort ulogisk ved å inneholde en eller flere av de ovenstående feilene.
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Plusspunkter
Det foreligger en eller flere tilstander når en situasjon eller omstendighet

er logisk. Disse kalles plusspunkter. Et plusspunkt er et sant datum, som man
finner er sant når man sammenligner det med den følgende listen av logiske
tilstander.

Plusspunkter viser hvor det finnes logikk og hvor ting går bra eller sann-
synligvis vil gjøre det.

Der ting blir bedre eller der det oppstår en plutselig forbedring i et område
eller i en organisasjon, bør man finne årsaken til dette for å forsterke det som
var vellykket. En slik undersøkelse gjøres ved å bruke plusspunkter.

Plusspunktene er som følger:

RELATERTE FAKTA KJENT. (Alle relevante fakta kjent.)

HENDELSER I KORREKT REKKEFØLGE. (Hendelser i faktisk rekkefølge.)

RELATERTE FAKTA 
KJENT

HENDELSER I
KORREKT REKKEFØLGE
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TID ER NOTERT. 
(Tid er riktig notert.)

DATAENE ER BEVIST Å VÆRE FAKTISKE. 
(Dataene må være faktiske, hvilket betyr sanne og gyldige.)

KORREKT RELATIV VIKTIGHET. 
(Det viktige og det uviktige er korrekt sortert ut.)

TID ER NOTERT Herr og fru 
Berntsen har gleden 

av å invitere deg til 
bryllupet til sin datter 

Susanne med
Reidar Evensen
i Småbyen kirke. 
Lørdag, 21. juni 

klokken 17.00.

DATAENE ER BEVIST
Å VÆRE FAKTISKE

Gigant-

burger

KORREKT RELATIV 
VIKTIGHET
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FORVENTET TIDSPERIODE. (Hendelser finner sted eller gjøres i løpet av den
tiden man med rimelighet ville forvente at de skulle ta.)

ADEKVATE DATA. (Ikke noen områder med utelatte data som
ville påvirke situasjonen.)

ANVENDELIGE DATA. (Dataene som fremlegges eller er tilgjengelige,
vedrører saken man tar for seg, og ikke noe annet.)

FORVENTET
TIDSPERIODE

ADEKVATE DATA

Ole Olsen
Sidegaten 16
1254 Oslo
Norge

ANVENDELIGE DATA
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KORREKT KILDE. 
(Ikke gal kilde.)

KORREKT SIKTEMÅL. 
(At det ikke går i en retning som ville være feil for situasjonen.)

DATA MED SAMME KLASSIFISERING. (At ikke data fra to eller flere forskjel-
lige klasser av materialer fremlegges som samme klasse.)

KORREKT KILDE

KORREKT SIKTEMÅL

DATA MED SAMME 
KLASSIFISERING
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IDENTITETER ER IDENTISKE. 
(Ikke lignende eller forskjellige.)

TING SOM LIGNER, ER LIGNENDE. 
(Ikke identiske eller forskjellige.)

FORSKJELLER ER FORSKJELLIGE. 
(Ikke gjort identiske eller lignende.)

IDENTITETER ER
IDENTISKE

TING SOM LIGNER, ER 
LIGNENDE

FORSKJELLER ER
FORSKJELLIGE

LUFT

OLJE

GASS

dub

600 mi.

australsk såpe

tetresåpe

for normal til
fet hud

Hvis huden din 
føles tørr som 

en ørken,  
forfrisk den 

mens du renser 
ut dagens 

urenheter. 

australsk såpe

tetresåpe

for normal til
fet hud

Hvis huden din 
føles tørr som 
en ørken,  
forfrisk den 
mens du renser 
ut dagens 
urenheter. 

600 mi.

dub
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Når man finner ut hvorfor ting ble bedre, slik at man kan gjenta dem, er det
svært viktig å bruke de faktiske plusspunktene ved navn som gitt over.

Plusspunkter er tross alt det som får ting til å bli riktige.

Ikke vite

Man kan alltid vite noe om alt.

Det er en klok mann som når han stilles overfor motstridende data, innser
at han vet minst én ting – at han ikke vet.

Hvis han fatter det, kan han handle for å finne ut av det.

Hvis han evaluerer dataene han finner mot de ovenstående punktene, kan
han klargjøre situasjonen. Så kan han nå en logisk konklusjon.

Driller

Det er nødvendig å utarbeide dine egne eksempler på bruddene på logikk
som er beskrevet her.

Ved å gjøre det vil du ha oppnådd ferdighet i å sortere ut dataene i en
situasjon.

Når du kan sortere ut data og bli dyktig i det, vil det bli vanskelig å lure deg, og
du vil ha tatt det første viktige skrittet i retning av å foreta en korrekt bedømmelse
av enhver situasjon.
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DATA-
OG SITUASJONS-
ANALYSE

Det er livsviktig for undersøkelser at man oppnår en fremragende forståelse
av logikk, og får et godt tak på typene av utepunkter og plusspunkter. Med dette
som grunnlag er de to generelle trinnene man må foreta for å «finne ut hva som
egentlig foregår» å:

1. analysere dataene; og

2. bruke disse analyserte dataene til å analysere situasjonen.

Uttrykket data defineres som faktaene, grafene, uttalelsene, avgjørelsene,
håndteringene, beskrivelsene som er ment å være sanne. Situasjon er definert
som det brede, generelle området der det finnes en samling av nåværende data.

Man analyserer data ved å sammenligne dem med utepunktene og se om
noen av disse kommer til syne i dataene.

Måten å analysere situasjonen på er ved å sette hvert av dataene som ble
analysert som ovenfor, inn i situasjonens mindre områder.

Ved å gjøre dette ser du stedene hvor det er mest feil eller desorganisering,
og du ser også de områdene hvor effektiviteten er størst.

Eksempel: Det er problemer i Forfriskningsenheten. Det er tre mennesker i
enheten. Ved å foreta en dataanalyse av hele området får vi et antall utepunkter.
Så sorterer vi disse under A, B og C, som arbeider i bedriften, og finner at B hadde
de fleste utepunktene. Dette indikerer at problemene i Forfriskningsenheten
ligger hos B. B kan håndteres fra forskjellige vinkler, slik som hans hatt, hans
servering, osv. Legg merke til at vi analyserte dataene i hovedområdet, og sorterte
dem under de mindre delene i området. Dermed hadde vi en analysert situasjon,
og vi kunne håndtere.
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Eksempel: Vi analyserer alle dataene vi har om Bingo Bilfabrikk. Dataene
som ble analysert på denne måten og funnet å være ute (utepunkter), sorterer
vi under hver funksjon i Bingo Bilfabrikk. Slik lokaliserer vi nøyaktig hvilken
funksjon det står dårligst til med. Deretter håndterer vi denne funksjonen på
forskjellige måter, hovedsakelig ved å organisere den og ved å utdanne dens
ledere og personell.

Det finnes mange variasjoner.

VI SKAFFER OSS EN ANALYSE AV SITUASJONEN VED Å ANALYSERE
ALLE DATA VI HAR, OG SORTERE UTEPUNKT-DATAENE UNDER DE
RESPEKTIVE OMRÅDENE ELLER DELENE. OMRÅDET SOM HAR FLEST
UTEPUNKTER, BLIR GJENSTAND FOR KORRIGERING.

Når vi konfronterer en generell situasjon som skal håndteres, har vi
selvfølgelig problemet med å finne ut hva som er feil, før vi kan korrigere det.
Dette blir gjort ved dataanalyse etterfulgt av situasjonsanalyse.

Vi gjør dette ved å sortere alle dataene etter utepunkter (ulogikker). Nå har
vi en lang liste med utepunkter. Dette er dataanalyse.

De utepunktene vi nå har, sorterer vi under hovedområdene i scenen. Det
vil vise seg at de fleste befinner seg i ett område. Dette er situasjonsanalyse.

Vi vet nå hvilket område vi skal håndtere.

Eksempel: Det finnes sytti data innenfor den generelle scenen. Vi finner at
21 av disse dataene er irrasjonelle (utepunkter). Vi plasserer de 21 utepunktene
i området de kom fra eller er relevante for. Seksten kom fra område G. Vi
håndterer område G.

Erfaring

Det bemerkelsesverdige ved en slik aktivitet er at dataanalysen av dataene
fra en periode på en dag, kan sidestilles med tre måneders erfaring med praktisk
drift.

Slik gir data- og situasjonsanalyse et øyeblikkelig resultat, mens det tar lang
tid å få erfaring.
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Man oppnår en 
analyse av en 
situasjon ved å 
analysere alle 
dataene man har, 
og bestemme 
områdene eller 
postene for 
utepunkt-dataene. 
Området med flest 
utepunkter blir 
gjenstand for 
korreksjon.

Data

Data

Data Data

Data

Data          Irrasjonelle data
(utepunkter)

Dataanalyse

A  B  C  D  E  F  G

Situasjonsanalyse
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Kvaliteten på dataanalysen avhenger av at man kjenner den ideelle organi-
sasjonen og formålet aktiviteten er basert på. Dette betyr at man må vite hva
det er meningen at dens aktiviteter skal være ut fra et rasjonelt eller logisk
synspunkt.

Det er meningen at et ur skal fortsette å gå og vise tiden, samt ha praktisk
og tiltalende design. Det er meningen at en urfabrikk skal lage ur. Det er
meningen at den skal produsere tilstrekkelig mange tilstrekkelig rimelige ur
som er bra nok til at de er etterspurt og selger for nok til å holde stedet solvent.
Fabrikken forbruker råvarer samt reparerer og erstatter sitt verktøy og utstyr.
Den ansetter arbeidere og ledere. Den har serviceforretninger og distributører.
Det er dette vi mener når vi snakker om ideell eller teoretisk struktur for urbe-
driften og dens organisasjon.

Dette er de rasjonelle punktene.

Fra samlingen av faktiske, gjeldende, dagsaktuelle data om urbedriften
oppdager man utepunkter til bruk i en dataanalyse.

Man setter utepunktene i forhold til helheten som en situasjonsanalyse.

Man bruker sin administrative knowhow og ekspertise til å reparere den
mest aberrerte underseksjonen.

Man får en fungerende urfabrikk hvor driften ligger nærmere det ideelle.

Militære, politiske og PR-messige situasjoner osv. blir alle håndtert på
samme måte.

Vi kaller disse to håndteringene:

DATAANALYSE

SITUASJONSANALYSE
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FORTROLIGHET
Dersom man ikke har noen fortrolighet med hvordan en scene (et område)

burde være, kan man ikke lett oppdage utepunkter (ulogiske data) i den.

Dette er det som også kunne bli kalt en ideell scene eller situasjon. Hvis man
ikke kjenner den ideelle scenen eller situasjonen, er man ikke tilbøyelig til å
observere punkter som ikke er ideelle ved den.

La oss sende en bonde til sjøs. I en mild vind, med rær og bommer som
knirker, og vann som slår mot skroget, er han sikker på at skipet er i ferd med
å synke. Han har ingen fortrolighet med hvordan det skal lyde eller se ut, så
han går glipp av eventuelle virkelige utepunkter, og betrakter kanskje alle pluss-
punkter som utepunkter.

På en rolig og vakker dag ser han imidlertid en lastebåt komme innenfor
500 fots avstand fra båtsiden og gå full fart akterut, og tror at alt er storartet.

Kanskje forsøker en erfaren offiser desperat å unngå kollisjon, og alt bonden
vil tro, er at offiseren er uhøflig! Bonden, som mangler enhver fortrolighet med
sjøen, og ikke har noe ideal når det gjelder hva komfortabel ferd ville være, ville
sjelden se virkelige utepunkter, med mindre han druknet. Men en erfaren
sjømann, som er fortrolig med scenen i alle dens omskiftelige former, ser et
utepunkt i alle små ulogikker.

På den andre siden, sjømannen på bondegården ville fullstendig overse rust
på kornet og en åpen grind, og ville ikke se noen utepunkter på en bondegård
som en bonde visste var i ferd med å gå konk.

Regelen er:

EN PERSON MÅ HA EN IDEELL SCENE Å SAMMENLIGNE DEN
EKSISTERENDE SCENEN MED.

Hvis et stabsmedlem ikke har noen idé om hvordan en virkelig organisasjon
skal fungere, går vedkommende glipp av åpenbare utepunkter.

Man ser eksempler på dette når en erfaren organisasjonsleder som besøker
en organisasjon, prøver å gjøre et grønt stabsmedlem (et som ikke har noe ideal
eller noen fortrolighet) oppmerksomt på hva som er ute. Det grønne stabsmed-
lemmet ordner motvillig opp i det han sier skal gjøres, men dropper det i det
øyeblikk han reiser. Fordi det grønne stabsmedlemmet mangler fortrolighet og
et ideal for en perfekt org, ser han rett og slett ikke noe galt, og heller ikke noe
riktig!
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Konsekvensene av dette er i seg selv ulogiske. Man ser en utrent leder som
sier opp alle dem som produserer, og lar skurkene være. La oss si at hans falske
ideal ville være en stille organisasjon. Så han avskjediger enhver som er bråkete
eller forlanger noe. Han ignorerer statistikker. Han ignorerer de tingene han
burde passe på, bare fordi han har et mangelfullt ideal og ingen fortrolighet med
en korrekt scene.

Observasjonsfeil

Når scenen ikke er noe man er fortrolig med, må man se nøye for å bli klar
over ting. Du har sett turister gjøre dette. Likevel «ser» den gamle innbyggeren
langt mer enn de gjør, mens han går rett frem nedover veien.

Det er lett å forveksle det nye med det «viktige faktumet». «Det var en varm
dag til vinter å være», er et nyttig faktum kun når det viser seg at alt faktisk frøs
til is den dagen, eller det indikerte et annet utepunkt.

De fleste feil i observasjon blir gjort fordi man mangler et ideal for scenen
eller fortrolighet med den.

Det finnes imidlertid andre feilkilder.

«Å være rimelig» er hovedovertredelsen. Folk gjør for eksempel en dub-in
(antar eller har en falsk, hallusinatorisk persepsjon) av en manglende bit i en
rekkefølge, i stedet for å se at den faktisk mangler. Man innbiller seg at det finnes
et falskt datum, fordi en rekkefølge er feil eller har et manglende trinn.

Det er skremmende å se hvor lett folk kjøper dub-in. Dette er fordi en
ulogisk rekkefølge er ubehagelig. For å lette på ubehaget forvrenger de sin egen
observasjon ved å ignorere utepunktet og konkludere med noe annet.

Presis observasjon

Det er visse forutsetninger som er nødvendige for presis observasjon.

Først er det et middel til persepsjon, hva enten det er ved fjernkommunika-
sjon via ulike kommunikasjonslinjer, eller ved direkte syn, berøring, erfaring.

Det andre er et ideal for hvordan scenen eller området skulle være.

Det tredje er fortrolighet med hvordan slike scener er når tingene går bra
eller dårlig.

Det fjerde er å forstå plusspunkter eller riktigheter når de er til stede.
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Det femte er å kjenne utepunkter  (alle typer) når de dukker opp.

Det sjette er en hurtig evne til å analysere data.

Det sjuende er evnen til å analysere situasjonen.

Det åttende er villigheten til å inspisere området med outnessen mer nøye.

Deretter må man ha kunnskapen og forestillingsevnen som er nødvendig
for å håndtere.

Man kunne kalle det ovenstående for observasjonssyklusen. Hvis man kaller
håndtere for nummer 9, ville det være kontrollsyklusen.

Hvis man er trent til å tenke seg alle variasjoner av utepunkter (ulogikker),
lærer seg opp til å se for seg et ideal, og oppnår fortrolighet med scenen eller
typen område, vil ens evne til å observere og håndtere ting bli betraktet som
nesten overnaturlig.

Folk kjøper lett 
innbilte data. For å 
avhjelpe ubehaget 
forvrenger de sin 
egen observasjon 
ved å ignorere 
utepunktet og 
konkludere med 
noe annet.
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UNDERSØKELSES-
PROSEDYRE

Det betyr slutten for en hvilken som helst organisasjon eller sivilisasjon å
korrigere ting som ikke er gale, og neglisjere ting som ikke er riktige.

Alt dette koker ned til korrekt undersøkelse. Det er ikke en ubetydelig
ferdighet. Det er den grunnleggende ferdigheten bak enhver intelligent håndtering.

Undertrykkende justis

Det som har skjedd når justis kommer på villspor (noe den vanligvis gjør), er:

1. Bruk av justis til noe annet formål enn allmennhetens sikkerhet (slik som
å opprettholde en privilegert gruppe eller å hengi seg til en fiksert idé), eller

2. Utelatt bruk av undersøkelsesprosedyre.

All undertrykkende bruk av justismakt kan spores tilbake til den ene eller
andre av disse.

Aberrasjoner og hat finner svært ofte utløp ved å kalle dem «justis» eller
«lov og orden». Av denne grunn kan det sies at justis ikke kan bli betrodd
mennesket.

Dette eller bare åpenbar dumhet gjør at intelligente undersøkelsesprose-
dyrer neglisjeres. Likevel avhenger all mental sunnhet i grupper av korrekte og
uaberrerte (rasjonelle) undersøkelsesprosedyrer. Bare på denne måten kan man
fastslå årsaker til ting. Og bare ved å fastslå årsaker kan man opphøre å være
effekt av uønskede situasjoner.

Det er én ting å kunne observere. Det er noe helt annet å utnytte observa-
sjoner slik at man kan komme til roten av ting.
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Rekkefølger

Undersøkelser blir nødvendige når man står overfor utepunkter eller
plusspunkter.

Undersøkelser kan skje ut fra ren nysgjerrighet eller særskilt interesse. De
kan også skje for å lokalisere årsaken til plusspunkter.

Selve håndteringen gjennomføres i henhold til rekkefølger, samme hva
motivet for undersøkelsen er.

Hvis man er mentalt ute av stand til å spore en serie av hendelser eller
håndteringer, kan man ikke undersøke.

Endret rekkefølge er en primær blokkering for undersøkelse.

Ved første øyekast vil utelatte data synes å være blokkeringen. Tvert imot,
det er sluttproduktet av en undersøkelse. Det å se etter utelatte data er det som
holder en undersøkelse gående.

En endret håndteringsrekkefølge kullkaster enhver undersøkelse. Eksem-
pler: Vi vil henge ham og deretter føre en rettssak. Vi vil anta hvem som gjorde
det, og siden finne bevis for å bekrefte det. En forbrytelse bør fremprovoseres
for å finne ut hvem som begår dem.

Hver gang en undersøkelse går baklengs, vil den mislykkes.

Følgelig, hvis en som undersøker selv har noen som helst vanskeligheter
med å se eller visualisere håndteringsrekkefølger, vil han uunngåelig komme
frem til feil svar.

Motsatt kan man, når man ser at noen har kommet frem til et galt eller
ufullstendig svar, anta at den som undersøker har vanskeligheter med rekke-
følger av hendelser eller, selvsagt, ikke egentlig undersøkte.

Man kan ikke virkelig tro at Sherlock Holmes ville si: «Her har jeg finger-
avtrykket til herr Murgatroyd på mordvåpenet. Få politiet til å arrestere ham.
Nå, Watson, gi meg et forstørrelsesglass, og be overbetjent Doherty om å la oss
få se igjennom fingeravtrykkarkivene hans.»

Hvis man ikke kan visualisere en serie med håndteringer, som en ball som
spretter nedover en trapp, eller hvis man ikke kan sette flere ulike håndteringer
med en gjenstand i forhold til hverandre i korrekt tur og orden så de danner en
riktig rekkefølge, vil man ikke være i stand til å undersøke.

Hvis man kan det, er det fint.
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Undersøkelser

All forbedring av liv avhenger av å oppdage plusspunkter og grunnen til
dem, og forsterke dem, lokalisere utepunkter og grunnen til dem, og utrydde dem.

Dette er det vellykkede overlevelsesmønsteret i det å leve. En primitiv som
skal overleve, gjør nettopp dette, og en vitenskapsmann som er verdt noe, gjør
nettopp dette.

Fiskeren ser måker flokke seg over et punkt på sjøen. Det er begynnelsen
på en kort rekkefølge, punkt nummer en. Han forutser en fiskestim, punkt
nummer to. Han seiler over som punkt nummer tre i rekkefølgen. Han ser ned
som punkt nummer fire i rekkefølgen. Han ser fisk som punkt nummer fem.
Han får ut et garn som punkt nummer seks. Han sirkler inn stimen med
garnet, nummer sju. Han drar inn garnet, nummer åtte. Han bringer fisken om
bord, nummer ni. Han går inn til havnen, nummer ti. Han selger fisken, nummer
elleve. Det er å følge et plusspunkt – flokk med måker.

En rekkefølge fra et utepunkt kunne være: Husmoren serverer middag.
Ingen spiser kaken, nummer en. Hun smaker på den, nummer to. Hun gjen-
kjenner smaken av såpe i den, nummer tre. Hun går til kjøkkenet, nummer fire.
Hun ser inn i skapet, nummer fem. Hun finner såpeboksen veltet, nummer
seks. Hun ser melet under den, nummer sju. Hun ser at kakekrukken er tom,
nummer åtte. Hun griper tak i den lille sønnen, nummer ni. Hun viser ham
situasjonsbildet, nummer ti. Hun får en tilståelse, nummer elleve. Og nummer
tolv er for smertefullt til å beskrive.

Oppdagelse

Alle oppdagelser er sluttproduktet av en rekkefølge med undersøkelseshånd-
teringer som begynner enten med et plusspunkt eller et utepunkt.

Følgelig stammer all kunnskap fra observerte plusspunkter eller utepunkter.

Og all kunnskap avhenger av en evne til å undersøke.

Og all undersøkelse blir gjort i riktig rekkefølge.

Og all suksess avhenger av evnen til å gjøre disse tingene.
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WHY
Man bruker den ovenstående kunnskapen og ferdigheten til å spore opp

den virkelige årsaken til den positive eller ikke-optimale situasjonen. Dette
kalles et «why».

Why = den grunnleggende outnessen som er funnet, som vil føre til at
statistikkene kommer seg igjen.

Galt why = outnessen som er feilidentifisert, og som når den anvendes, ikke
vil føre til at tingene kommer seg.

En ren forklaring = et «why» som er oppgitt som whyet, men som ikke åpner
døren mot at tingene kommer seg.

Eksempel: En ren forklaring: «Statistikkene gikk ned på grunn av regnfullt
vær den uken.» Og så? Så skrur vi nå av regnet? En annen ren forklaring:
«Staben ble overveldet den uken.» En ordre som sier: «Ikke overveld staben»
ville være den mulige «løsningen» for en eller annen sjef. MEN STATISTIKKENE
VILLE IKKE KOMME SEG.

Når det virkelige whyet finnes og korrigeres, fører det direkte tilbake til
forbedrede statistikker.

Korrigering på grunnlag av et galt why vil senke statistikkene ytterligere.

En ren forklaring gjør ingenting i det hele tatt, og forfallet fortsetter.

Her er en situasjon etter hvert som den følges opp:

Statistikkene i et område var nede. Undersøkelse avslørte at det hadde vært
sykdom to uker tidligere. Rapporten kom inn: «Statistikkene var nede fordi
folk var syke.» Dette var en ren forklaring. Meget rimelig. Men den løste ingen-
ting. Hva gjør vi nå? Kanskje aksepterer vi dette som det korrekte whyet. Og
gir en ordre: «Alle folkene i området må få en legeundersøkelse, og arbeidere
som ikke er friske, vil ikke bli akseptert, og de som ikke er friske, vil få sparken.»
Fordi det er en korreksjon ut fra et galt why, krasjer statistikkene for alvor. Så
det var ikke riktig. Når vi leter lenger, finner vi det virkelige whyet. I området
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finnes det en sjef som gir feil folk ordrer, som når de blir utført, så skader deres
individuelle statistikker. Vi organiserer stedet, lærer opp sjefen og statistikkene
kommer seg og forbedrer seg til og med.

Det korrekte whyet førte til at statistikkene kom seg. Her er en annen.
Statistikkene er nede i en skole. En undersøkelse kommer med en ren forkla-
ring: «Alle elevene var opptatt med idrett.» Så ledelsen sier: «Ingen idrett!»
Statistikkene går ned igjen. En ny undersøkelse kommer med et galt why:
«elevene undervises feil.» Ledelsen sparker rektor. Nå krasjer statistikken for
alvor. En ytterligere og mer kompetent undersøkelse finner sted. Det viser seg
at det var 140 elever og bare rektor og én instruktør! Og rektoren hadde andre
plikter! Vi får rektoren tilbake på post og ansetter to instruktører til, slik at de
er tre. Statistikkene går skyhøyt. Fordi vi fant det riktige whyet.

Ledelses- og organisasjonsmessige katastrofer og suksesser forklares alle
gjennom disse tre typene why. En arbitrær, en falsk ordre eller datum innført
i en situasjon, er sannsynligvis bare et galt why som holdes på plass ved lov. Og
hvis det holdes på plass på denne måten, vil det krasje stedet.

Man må virkelig forstå logikk for å få tak i det riktige whyet, og man må
virkelig være på tå hev for ikke å bruke og korrigere ut fra et galt why.

Når det forekommer inflasjon, er finansielle vedtekter eller lover innen det
verdensomspennende bankvesenet sannsynligvis bare en lang oppvisning av
gale why. Pengenes verdi og deres nytteverdi for innbyggerne forfaller i en slik
grad at det kan bygges opp en hel ideologi (slik som i Sparta av Lykurgos [en
gresk lovgiver], som oppfant jernpenger som ingen kunne løfte, for å få Sparta
til å kvitte seg med ondene som stammet fra penger) som ødelegger penger
fullstendig, og ikke setter noe annet enn tøys og tull der i stedet.

Organisasjonsmessige vanskeligheter blir kraftig forverret ved at man bruker
rene forklaringer (som ikke fører til noen botemidler) eller gale why (som senker
statistikkene ytterligere). At organisasjoner kommer seg, skyldes at man finner
det virkelige whyet og korrigerer det.

Prøven på et virkelig why er: «Kommer statistikkene seg når det korrigeres?»
Hvis de gjør det, var det riktig. Og enhver annen ordre som er gitt for å bøte på
en situasjon, men som er basert på et galt why, vil måtte kanselleres raskt.
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Å UTFØRE EN UNDERSØKELSE
Når man begynner å anvende dataanalyse, prøver man fremdeles ofte å fatte

dataene om dataanalyse snarere enn utepunktene i dataene. Botemiddelet er
bare å bli mer fortrolig med materialene i dette heftet.

Videre kan det hende at man ikke innser hvor lett man kan tilegne seg
kunnskapen om en ideell scene. Et utepunkt er simpelthen et ulogisk avvik fra
den ideelle scenen. Ved å sammenligne den eksisterende scenen med den ideelle
scenen, ser man lett utepunktene.

For å vite hva den ideelle scenen er, må man bare utarbeide de korrekte
produktene for den. Hvis disse ikke kommer ut, finnes det et avvik. Så kan man
finne utepunktene av de forskjellige typene, og deretter finne et why, og på den
måten åpne døren for håndtering. Og med håndtering prøver man simpelthen
å få scenen til å få ut produktene sine.

Med mindre man går frem på denne måten (fra produkt tilbake til etablering),
kan man ikke analysere noe særlig i det hele tatt. Man finner bare feil.

En eksisterende scene er så god som den får ut sine produkter, ikke så god
som den er malt eller dekket med tepper eller gitt public relations-løft.

Så for enhver scene – det være seg produksjon, krigføring eller å være vertinne
i et selskap – finnes det produkter.

Mennesker som lever meningsløse liv, er svært ulykkelige mennesker. Til
og med dagdriveren eller dilettanten er bare lykkelig når han har et produkt!

Det finnes alltid et produkt for enhver scene.

Standardhåndtering

En nybegynner kan flytte omkring på tingene og rote seg langt bort hvis
han ikke følger mønsteret:
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1. Utarbeid nøyaktig hva (personen, enheten, aktiviteten) burde produsere.

2. Utarbeid den ideelle scenen.

3. Undersøk den eksisterende scenen.

Laste-
rampe

STJE
RNE-
MØBLER

Samson
EIENDOMSMEGLING

STJERNE-
MØBLER
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4. Følg utepunkter bakover fra ideell til eksisterende.

Det er ikke noe 
tømmer i hyllene.

Hvorfor ble 
ikke tømmeret

levert?
Leverings-

stopp
Regning

REGNSKAP

Hvorfor ble ikke 
disse regningene 

betalt

Purring
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5. Lokaliser det virkelige whyet som vil bevege det eksisterende mot det
ideelle.

Jeg har  aldri 
sett dem før.

Frøken Rosendal, 
arkiverte du disse 

regningene fra 
«99-sagbruket».

Nei, jeg visste ikke 
hvor jeg skulle 

arkivere regninger
 fra et selskap som 

begynte med et tall i 
stedet for en bokstav, 
så jeg stappet dem i 

en skuff.

Jeg forstår. Kan 
du vennligst lese 

dette for meg?

Det står: «Kontout-
skrift ang.» ... øh ... 
eh ... jeg er nok ikke 

så god til å lese.

Konto-
utskrift 
ang.

 99- 
sag-

bruket

REGNSKAPSFØRER

Konto-

utskrift 

ang.

 99-
s -
r k ag

b u et
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6. Se over eksisterende ressurser.

7. Få en lys idé om hvordan å håndtere.

Treningsprogram 
for ansatte

Voksengymnas

Direktiv for personal-
avdelingen
––––––––––––––––––––––

Alle potensielle ansatte må 

bestå en prøve på lese- og 

skrivestandard før de 

ansettes.

8. Håndter eller anbefal en håndtering slik at det forblir håndtert.
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Dette er en meget bombesikker tilnærming.

Hvis man bare noterer feilene i en scene, uten noe produkt eller ideal å
sammenligne den eksisterende scenen med, er det ikke dataanalyse man gjør,
og situasjoner vil forverres stygt fordi man finner gale why.

Tenkning

Man må være i stand til å tenke med utepunkter. En grov måte å si dette på
er: «Lær å tenke som en idiot.» Man kunne også tilføye: «uten å oppgi noen
evne til å tenke som et geni.»

Hvis man ikke kan tolerere utepunkter i det hele tatt, eller konfrontere dem,
kan man ikke se dem.

En gal mann kan ikke tolerere plusspunkter, og ser dem heller ikke.

Men det kan være en masse plusspunkter rundt omkring, og ingen produksjon.
Derfor kan man få høre hvor bra det hele er, mens stedet gradvis beveger seg
mot punktet der det kollapser.

En som lytter til menneskene på stedet, og aksepterer deres why, løper en
alvorlig risiko. Hvis dette var whyene, ville tingene vært bedre.

En langt tryggere måte er bare å snakke i den utstrekning det er nødvendig
for å finne ut hva produktet gjelder, og så undersøke.

Man bør observere den eksisterende scenen gjennom data eller observatører,
eller gjennom direkte observasjon.

Ofte må man gjette på hva whyet kan være. Uttrykket «lær å tenke som en
idiot» kommer inn når man gjør dette. Man vil finne whyet i enden av et spor
av utepunkter. Hvert av dem er en aberrasjon når du sammenligner med den
ideelle scenen. Den største idiotien som så forklarer alt det andre, og som åpner
døren for forbedringer i retning av den ideelle scenen, er whyet.

Man må også lære å tenke som et geni med plusspunkter.

Finn perioden med den høyeste produksjonstoppen (nå eller i fortiden).
Sammenlign den med den eksisterende scenen like før.

Finn nå plusspunktene som ble innført. Spor opp disse, og du vil komme
frem til whyet som det største plusspunktet som åpnet døren for forbedring.

Men enda en gang vurderer man tilgjengelige ressurser, og man må få en
lys idé.

Så det er den samme serien av trinn som ovenfor, men med plusspunkter.

46



VELLYKKEDE 
UNDERSØKELSER

Korrekte undersøkelser avhenger av korrekte why. Du kan virkelig forstå
et virkelig why hvis du innser dette:

ET VIRKELIG WHY ÅPNER DØREN FOR HÅNDTERING.

Hvis du skriver ned et why, still dette spørsmålet om det: «Åpner dette døren
for håndtering?»

Hvis det ikke gjør det, er det et galt why.

Når du har et riktig why, er det enkelt å håndtere. Jo mer man må anstrenge
hjernen sin for å få en lys idé med hensyn til å håndtere, desto mer sannsynlig
er det at man har et galt why.

Så hvis håndteringen ikke springer deg i øynene, da HAR IKKE WHYET
ÅPNET DØREN, og er sannsynligvis galt.

Et riktig why åpner døren til forbedring, og setter en i stand til å utarbeide
en håndtering som hvis den blir utført riktig, vil oppnå den ideelle scenen man
forestiller seg. Undersøkelsesteknologi kan anvendes på både gode og dårlige
situasjoner, store eller små, og fordrive mange av livets mysterier og gjøre
virkelige løsninger mulig. �

47



PRAKTISKE ØVELSER

Her er noen praktiske øvelser for å øke din kunnskap og ferdighet i å anvende
de grunnleggende dataene om undersøkelser.

1 Bruk en avis eller et nyhetsmagasin, og finn to data som du ikke forstår.
Skriv deretter ned det spørsmålet som du vil stille for å klare opp
motsigelsen. Gjenta dette fem ganger.

2 For hvert av de følgende utepunktene, skriv ned tre eksempler du kunne
observere eller som kunne inntreffe i livet ditt:

3 For hvert av de følgende plusspunktene, skriv ned tre eksempler du
kunne observere eller som kunne oppstå i livet ditt:

4 Ved å observere omgivelsene dine, eller ved å se på aviser, blader osv.,
finn tjue utepunkter. For hvert av dem, skriv ned typen utepunkt.

5 Ved å observere omgivelsene dine, eller ved å se i blader osv., finn tjue
plusspunkter. For hvert av dem, skriv ned typen plusspunkt.

6 Lokaliser to motstridende data i dine omgivelser, aviser, blader osv.
Skriv deretter ned hvordan du ville finne det du ikke visste for å løse
konflikten mellom dataene. Gjenta dette tre ganger.

7 Foreta en dataanalyse ved å anvende dataene i en avis eller et blad. Ved
bruk av denne utfører du så en situasjonsanalyse. Gjenta disse trinnene
to ganger.

Utelatte data Endret rekkefølge
Droppet tid Usannhet
Endret viktighet Galt siktemål
Gal kilde Motstridende fakta
Tillagt tid Tillagte uanvendelige data
Feilaktig inkludert datum Antatte «identiteter» er ikke 

identiske
Antatte «likheter» er ikke like 

eller i samme kategori
Antatte «forskjeller» er ikke 

forskjellige

Relaterte fakta kjent Hendelser i korrekt rekkefølge.
Dataene er bevist å være faktiske Forventet tidsperiode
Korrekt relativ viktighet Tid er notert
Adekvate data Anvendelige data
Korrekt kilde Korrekt siktemål
Data med samme klassifisering Identiteter er identiske
Ting som ligner, er lignende Forskjeller er forskjellige
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8 Gjør følgende:

a.  Skriv ned en aktivitet som du har god fortrolighet med.

b. Skriv ned en ideell scene som man kunne ha for denne aktiviteten.

c.  Gjenta trinnene (a) og (b) fire ganger for ulike aktiviteter.

9 Beskriv et eksempel som du har observert eller erfart, hvor noen var
«rimelig». Inkluder de dataene eller omstendighetene som personen
stod overfor, og utepunktene som ble oversett. Gjenta dette i to andre
eksempler.

10 Skriv ned en sekvens som i riktig rekkefølge beskriver flere forskjellige
håndteringer med en gjenstand. Gjenta dette i fire andre sekvenser.

11Ved å anvende en avis eller et nyhetsmagasin, finn tre eksempler på
et galt why. For hvert av dem skriver du ned grunnen til at det er et
galt why.

12Ved å anvende en avis eller et blad, finn tre eksempler på en ren
forklaring. For hvert enkelt av dem skriver du ned grunnen til at det
er en ren forklaring.

13Ved å anvende et område eller en aktivitet som du er svært fortrolig
med, anvend trinn 1–8 av underavsnittet «Standardhåndtering»
under «Å utføre en undersøkelse», og gjør følgende:

a. Skriv ned hva personen, området eller aktiviteten skulle produsere.

b. Ved å anvende det du skrev ned i trinn (a), skriv ned den ideelle
scenen.

c. Skriv ned den eksisterende scenen for dette området eller denne
aktiviteten.

d. Ved å anvende det materialet du har studert i dette heftet,
undersøk den eksisterende scenen. Skriv ned det du finner.

e. Følg utepunktene som du finner i dette området eller denne akti-
viteten, tilbake fra den ideelle scenen til den eksisterende scenen.

f. Finn det virkelige whyet for området eller aktiviteten som blir
undersøkt. Anvend materialene i dette heftet til å bekrefte at dette er
det korrekte whyet, ved å stille følgende spørsmål om det: «Åpner
dette døren for en håndtering?»

g. Basert på det du fant i trinnene (a)–(f) ovenfor, se over de eksister-
ende ressursene og få en god idé om hvordan man skal håndtere.
Skriv ned disse ressursene og din gode idé. Deretter lager du en liste
over de trinnene du ville anvende for å håndtere området eller akti-
viteten for å bevege den i retning av den ideelle scenen.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Teknologien for undersøkelse er brukt
med hell på mange ulike områder av
menneskelig aktivitet. Man behøver ikke
å være profesjonell etterforsker for å dra
nytte av disse dataene. Mange anvender
dem i sitt arbeid for å finne årsaken til at
det har skjedd en tilbakegang, eller hva
som forårsaket en nylig økning i
statistikker, for å sikre at en organisasjon
ekspanderer. Anvendt i hjemmet gir de
økt harmoni mellom familiemedlemmene
og en lykkeligere familie. Evnen til å
tenke klart og opptre fornuftig som følge
av presis undersøkelse, er nøkkelen til
overlevelse. Noen eksempler på bruken av
denne teknologien følger:

Undersøkelsesteknologi kan anvendes
med forbløffende suksess for å forbedre
livskvaliteten på ethvert område. Her er et
eksempel:

«Jeg flyttet inn i et nytt nabolag hvor
det virket som om folk alltid ble syke. De lå
stadig til sengs med forkjølelser og andre
sykdommer. Ved å anvende L. Ron Hubbards
undersøkelsesteknologi innsnevret jeg det
mulige årsaksområdet til en dam der det var
masse insekter. Insekter, og særlig fluer,
overfører lett sykdom. Ytterligere undersøk-
else avslørte det utrolige. Dammen ble i
skjul anvendt som en søppelfyllingsplass, og
tusenvis av liter med avfall ble dumpet i den
hver uke! Jeg tvang myndighetene til å
håndtere situasjonen. Insektmengden gikk
straks tilbake, forekomsten av sykdom i
lokalsamfunnet vårt ble dramatisk redusert,
og dammen fikk tilbake til sin opprinnelige,
naturlige skjønnhet.»

Å ha teknologien om utepunkter og
evnen til å finne et korrekt why, er essensielt
ifølge en leder i et administrasjonsfirma i
Los Angeles.

«Det gjør det mulig å oppfatte både hva
du har foran deg, og hva som gikk forut for
dette. Det bringer alt i samsvar. Deretter kan
du straks se utepunktene og plusspunktene
fordi du har en fullstendig forståelse av
situasjonen.»

En advokat i California fant at den
administrative teknologien for undersøk-
elser gjorde arbeidet hans betydelig
enklere.

«Med disse dataene finner jeg at situa-
sjoner som jeg ser i mitt arbeid, er lettere å
forstå. Når jeg ser på en situasjon, kan jeg
se utepunktene, men jeg ser også etter den

En organisasjon som 
tok i bruk under-
søkelsesteknologien, 
fant at den direkte 
påvirket de totale 
statistikkene til 
organisasjonen.

Prosentdel av generelle
statistikker som økte

Antall
undersøkelser utført

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

UNDERSØKELSER 
OG EKSPANSJON
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ideelle scenen, og dette er uvurderlig når det
gjelder å sortere ut juridiske situasjoner. For
eksempel hadde jeg en klient som trodde han
hadde et enormt problem med sin partner.
Vi så på utepunktene, og fastslo at det over-
hodet ikke var partneren. Problemet kom fra
en helt annen del av firmaet. Dette satte
ham i stand til å anvende den riktige hånd-
teringen for situasjonen, som selvsagt var en
helt annen enn den han hadde regnet med.»

En person som var trent i undersøkelses-
prosedyren slik den er utviklet av Hubbard,
sa følgende om bruken av den:

«Jeg kan ikke få sagt nok om L. Ron
Hubbards undersøkelsesteknologi! Ikke bare
har jeg brukt den med hell i arbeidet mitt,
men jeg bruker den i situasjoner jeg støter
på i dagliglivet, for å få livet til å gå lettere
for meg selv og mine venner. Ved å anvende
denne undersøkelsesteknologien har jeg fun-
net bortkomne barn, lokalisert feilplasserte
penger, tenkt ut og korrigert årsaken til at
datamaskinen min ikke virket, og har til og
med oppdaget whyet bak at en dessert smakte
grusomt! Det går knapt en dag uten at jeg
kan bruke denne teknologien for å gjøre
livet bedre.»

En forretningsrådgiver hadde en klient
som drev et bilverksted. Forretningen
gikk dårlig, og klienten selv gjorde det
ikke bra i livet. Rådgiveren brukte under-
søkelsesteknologien for å håndtere dette:

«I utgangspunktet gav det ikke mening
at denne forretningen gikk dårlig. Klienten
min var en smart mann og hadde gjort det
bra tidligere. Jeg begynte å se på dette for å
finne ut hva whyet var. Jeg fant ut at han
hadde ansatt en ’passiv kompanjong’ til å
foreta bokføringen sin på samme tid som
forretningen begynte å gå dårligere. Så jeg
gransket denne fyren nøye, og oppdaget at
han ikke var helt ærlig med bokføringen sin,
og at han faktisk stjal fra min klient! Fordi
denne mannen hadde fremstått som en pro-
fesjonell og en som visste hva han gjorde,
hadde min klient overhodet ikke sett på
dette området som en mulig grunn til at han
mislyktes. Ved ganske enkelt å anvende
Hubbards teknologi om undersøkelser, falt
svaret i fanget på meg. Min klient var mer
enn lettet. Han tok tilbake forretningen for
fullt, og statistikkene hans for til værs. Selv er
han i full gang, og nok en gang forbauses jeg
over enkelheten i undersøkelsesteknologien.»
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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.

dub-in: anta eller ha en falsk, uvirkelig
persepsjon av.

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.

kommunikasjonslinje: veien som en
kommunikasjon beveger seg på fra en person
til en annen.

konfrontere: stå ansikt til ansikt med uten
å vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfron-
tere 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.

outness: en tilstand eller et tilfelle der noe er
galt, ukorrekt eller mangler.

plusspunkt: enhver av flere tilstander som
foreligger når en situasjon eller omstendighet
er logisk. Plusspunkter viser hvor det finnes
logikk og hvor ting går som de skal, eller
sannsynligvis vil gjøre det.

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.

terminal: en person, et punkt eller en posisjon
som kan motta, videresende eller sende en
kommunikasjon.

utepunkt: enhver av flere spesifikke måter
som en videreformidling av informasjon eller
en situasjon kan bli ulogisk på; ethvert datum
som presenteres som sant, men som faktisk
oppdages å være ulogisk.

why: årsak eller grunn; den virkelige grunnen
til en positiv eller ikke-optimal situasjon.
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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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