
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.



Mens familien en gang var den stabile grunnmuren som alt annet
bygde på, ser vi i dag at de knuste restene er kilden til mye av det
som plager samfunnet. Og selv om antallet inngåtte ekteskap fremdeles er
høyere enn antallet skilsmisser, blir forskjellen raskt mindre. Ekteskapet 
er godt på vei til å bli en mislykket institusjon.

L. Ron Hubbard skrev mye om mellommenneskelige forhold, og
mye av dette kan benyttes når det gjelder dette aller mest personlige
forholdet. I dette heftet vil du finne metoder til å få et ekteskap
til å fungere, hvorfor mange ekteskap mislykkes, hvordan man finner
ut om partnerne passer godt sammen, og hvordan man redder et
ekteskap som faller fra hverandre.

Selv om ukebladene er fulle av råd fra populærpsykologer, har
trenden bare forverret seg. Her er virkelige løsninger – løsninger
som fungerer. De kan benyttes til å forbedre ethvert intimt forhold. n
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HVA ER
EKTESKAP?

år noen går inn i den ordningen som kalles ekteskap,
går vedkommende inn i noe som er for å si det mildt,
eventyrlig. Når et par gifter seg, gjør de noe de ikke vet
noen ting om. Og alt tyder på at når de har prøvd det
mer enn én gang, vet de ikke noe mer om det den andre
gangen enn de gjorde den første.

Ekteskapet er grunnlaget for familieenheten. I dagens
samfunn er familien den sterkest sammenknyttede selvbevarende og selvbeskyt-
tende enheten. Den er nødvendig økonomisk sett og på andre måter for
samfunnet slik det er organisert i dag. En kultur vil bli ødelagt hvis dens
grunnleggende byggestein, familien, fjernes som en gyldig byggestein. Så man kan
være ganske sikker på at den som ødelegger ekteskapet, ødelegger sivilisasjonen.

Ekteskapsforholdet er grunnleggende sett et postulert forhold. Et postulat er
en konklusjon, avgjørelse eller løsning på noe. Når mennesker slutter å
postulere et ekteskap, slutter det å eksistere. Det er det som skjer med de fleste
ekteskap. Det er ikke omvendt. Det er ikke det at alle mennesker er onde, så
derfor oppløser kontrakter av typen ekteskap seg som regel i utroskap og går
i stykker. Det er ikke sant. Det motsatte er sant. Når du har et helt og holdent
postulert forhold, må du fortsette å skape det. Og en familie som ikke fortsetter
med å skape seg selv som familie, vil opphøre å eksistere som familie. Det er
omtrent alt du trenger å vite om det.

Der folk har problemer med ekteskap, er det fordi de forventer at det skal
fungere automatisk. De tror at det vil henge sammen uten noen innsats fra dem

N

selv. Dessverre vil det ikke det. Det må skapes.
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Et ekteskap er noe 
som grunnleggende 
sett eksisterer fordi 
hver av ektefellene 
har postulert at 
det eksisterer og 
at det vil fortsette
å eksistere. 
Bare når dette 
grunnlaget er på 
plass, er ekteskap 
vellykkede.

POST
ULAT

POSTULAT
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Noen med foreldre som ikke klarte seg så bra, kikket kanskje på dette og
bestemte seg for at: «Hør nå her! Denne institusjonen som er en del av
naturen, og som ingenting noen gang vil forandre, er ikke selvbevarende og er
ikke mye tess, for den henger ikke sammen.»

Han led et nederlag. Da han var svært ung, prøvde han sannsynligvis å
postulere familien til å bli en enhet. Han jobbet med det og prøvde å få i gang
en pappa-elsker-mamma-greie på den ene eller andre måten. Han prøvde å
vise dem at de hadde noe å leve for, og så videre.

En av grunnene til at et barn får seg selv skadet, er faktisk at det vil få
foreldrene sine til å innse at de har ansvar for familien. Barnesykdommer
oppstår rett etter bråk i familien.

Ikke desto mindre: Enten en person hadde eller ikke hadde et godt
eksempel på et stabilt ekteskap i sine egne foreldre, har dette ingenting å gjøre
med hvorvidt han selv kan skape et vellykket ekteskap eller ikke.

Hvis du tror at alt annet er slik lagd at det opprettholder et ekteskap, mens
du selv ikke prøver å holde det i gang, vil det selvfølgelig ende opp med å bli
ødelagt. Hvis du derimot tar fatt på dette med den erkjennelsen at et ekteskap
er noe du må postulere til å eksistere og holde der, og at det vil opphøre når
du slutter å jobbe med det, og hvis du kjenner teknologien som er å finne i
resten av dette heftet, da kan du få et hvilket som helst ekteskap til å holde.
Eller du kan rehabilitere en hvilken som helst side av ethvert ekteskap, eller
lappe det sammen igjen slik du måtte ønske. Men det krever litt handling, og
det krever litt tæl, og det er mildt sagt.
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Moral og overtredelser

Alltid når folk slår seg sammen og fungerer som grupper, skaper de
enigheter, uansett om disse faktisk er uttalt eller ikke, angående hva som er
rett og hva som er galt, hva som er moralsk og hva som er umoralsk – med
andre ord hva som vil bidra til overlevelse, og hva som vil være ødeleggende
for overlevelse. Dette er en moralkodeks – en rekke enigheter en person
har tilsluttet seg for å garantere gruppens overlevelse. Hvor stor gruppen er, har
ingen betydning – om det er en gruppe med to personer som danner et
ekteskap, eller en hel nasjon som blir dannet – de inngår visse enigheter.

Når den ene eller den andre av partene i et forhold eller ekteskap overtrer
moralkodeksen de har inngått enighet om, føler vedkommende ofte at han
eller hun ikke kan fortelle den andre om det. Men disse overtredelsene, som
er uuttalte, men ikke desto mindre overtredelser, kan gradvis bygge seg opp
og forårsake at forholdet oppløses.

I Scientologi blir en skadelig handling eller en overtredelse mot en gruppes
sedvaner kalt en overthandling eller en overt. Når en person gjør noe som er i
strid med moralkodeksen han har sagt seg enig i, eller når han unnlater å gjøre noe
han skulle ha gjort ifølge den moralkodeksen, har han begått en overthandling.
En overthandling krenker det som det var enighet om.

En uuttalt, uannonsert overtredelse av en moralkodeks personen er
bundet av, kalles et withhold. Et withhold er derfor en overthandling en
person begikk, som han eller hun ikke snakker om. Ethvert withhold kommer
etter en overthandling.

Disse overtredelsene bestemmer i hvilken grad en person har avskåret seg
fra fri kommunikasjon med resten av gruppen. Hvis en mann for eksempel
spiller bort pengene som trengs for å betale familiens regninger, har han begått
en overthandling. Og hvis han så skjuler dette faktumet og aldri nevner det for
sin kone eller sin familie, vil han late som om han er en del av gruppen mens
han ikke lenger er det, fordi han har brutt enighetene som gruppen er basert
på. Det er denne faktoren som forårsaker at en gruppe, en familie eller et
ekteskap oppløses.

Et ekteskap som er brutt ned til en super-atskillelse av overthandlinger og
withhold, er nesten umulig å sette sammen igjen bare ved å postulere at det
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skal eksistere. Etter at folk har atskilt seg fra hverandre, må de «u-atskille» seg
igjen.

Noen som gifter seg, tror kanskje at måten det skal foregå på er: En
strålende junidag møtes denne kjekke (eller ikke så kjekke) råtassen og denne
vakre (eller ikke så vakre) jenta, og de sier: «Ja, til døden skiller oss ad ...» Og
de tror at de nå har skapt et ekteskap. De har ikke engang begynt.

Denne handlingen 
er en overtredelse 
av det ektefellene er 
blitt enige om, og 
klassifiseres som en 
overthandling.

Mannen er uvillig 
til å kommunisere 
til sin hustru hva 
han gjorde. Dette 
er et eksempel på 
et withhold.

Hvordan har du hatt 
det i dag, kjære?

Ok.
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De må finne ut hvordan de ser ut før frokost. Dette arrangementet har mer
å gjøre med kosmetikk og barberblader enn noe som helst annet. De må lære
å leve med hverandre, om de kan. Og ved at de giftet seg, har de til en viss grad
visket ut det de gjorde før det, og de starter derfra.

Det som skjer derfra og ut, er det som teller. Men ting de har gjort tidligere,
som de innbitt holder tilbake fra hverandre, lar noen ganger ikke engang
ekteskapet komme i gang. Og førtiåtte timer senere har ekteskapet deres
strandet fordi det rett og slett finnes for mange overter og withhold til og med
fra før de kjente hverandre.

Men selv dette tilfellet kan berges.

I et ekteskap som har kvernet og gått i år etter år, kan overthandlinger og
withhold bygge seg opp inntil partene «vokser fra hverandre». Det anses som
tradisjon at mot slutten av det tredje året har ikke lenger ektefellene noen
glede av hverandre. Dette er på en måte etter læreboken, og «alle psykologer
vet det», men de vet ikke hvorfor. Det er overthandlingene og withholdene.

Hvis dette er tilfelle etter tre år, hva med etter ti? Innen den tid har mange
par bare lært seg å holde ut. De er begge på blidgjøring – en tilstand der de
prøver å formilde hverandre eller redusere hverandres sinne. De kommer
overens på en eller annen måte, og de vil heller ha det slik enn på en annen
måte; de vil heller være gift enn ikke, og de tror de klarer seg greit. De tenker
ikke lenger så mye på den jenta eller fyren de burde ha giftet seg med i stedet.
Det skurer og går på et eller annet vis.

Inn i dette forholdet kan vi nå introdusere svært forbløffende fremstøt: Vi
kan rydde opp i det ekteskapet!

Alt en skilsmisse er, eller alt en tilbøyelighet eller tilbaketrekning er, er rett
og slett for mange overter og withhold mot ektefellen. Det er så ukomplisert
som det.

Når en ektefelle sliter og ønsker å dra, og sier «Jeg burde dra» eller «Det
er best at jeg ikke blir» eller «Jeg burde gjøre noe annet» eller «Vi burde gå fra
hverandre» eller «Jeg ville hatt det mye bedre hvis vi ikke hadde gjort det», da
stammer alle de begrunnelsene direkte fra overthandlingene og withholdene
til ektefellen som kommer med disse begrunnelsene til den andre ektefellen.
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Faktisk er en grunnleggende årsak til at en person gjør dette, at han prøver
å beskytte den andre ektefellen mot sin egen ondsinnethet. Derfor sier han:
«Vel, det er best at jeg drar», «Det er best at vi gjør det slutt» eller «Vi bør roe
det ned». Og det er vanligvis den gradvise tilnærmingen til en oppløsning av
et ekteskap – «Roe det ned», «Jeg bør dra», «Vi bør skille lag». Men nå kan vi
ta disse tingene og «av-roe» dem.

Sannsynligvis, mens du prøver å renske opp ekteskapet for et par, vil de
utvilsomt bestemme seg for at alt er over og at det ikke er noen grunn til å
fortsette med det fordi man kunne ikke på noen mulig måte ... Det som redder
oss ut av det hver gang, er å få begge til å huske hva han selv eller hun selv
gjorde. Hvis de bare har det klart for seg, vil det hele få en perfekt avslutning.

Botemidler

En måte å avhjelpe denne tilstanden på, er å få mannen og kona til å skrive
ned sine overter overfor og withhold fra ektefellen. Hver ektefelle skriver ned
overter og withhold på papir, med detaljerte opplysninger om tidspunkt og
sted for overten/withholdet og hva som ble gjort og/eller holdt tilbake. Når
dette er grundig gjort, kan personen oppleve lettelse og at ansvarsfølelsen
kommer tilbake. (Fremgangsmåten for å skrive ned sine overter og withhold
er dekket fullstendig i heftet, «Integritet og ærlighet».)

Det kan finnes tilfeller der nedskrivning av overter og withhold ikke løser
uenigheten mellom ektefellene fullstendig. Når dette oppstår, bør man kontakte
en Scientologi-auditør for å få hjelp til å ordne på det. En auditør er en person
som er trent og kvalifisert til å bruke Scientologi-prosessing på individer for
at de skal få utbytte. Prosessing er en spesiell form for personlig rådgivning,
unik for Scientologi, som hjelper en person til å se på sin egen eksistens, og
som øker personens evner.

En annen måte å gjenopprette et høyt nivå av kommunikasjon på mellom
ektefeller, er ekteskapsrådgivning i Scientologi. Dette gis også av en Scientologi-auditør.

En mann og en kone må bruke god, ærlig kommunikasjon seg imellom for
å skape og opprettholde et lykkelig, tilfredsstillende ekteskap. Hvis begge de
involverte partene jobber for å opprettholde enighetene de har lagd, og overholder
moralkodeksene, og hvis paret opprettholder en fri og åpen kommunikasjon
seg imellom, vil de styrke forholdet sitt.
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Et withhold er en uavslørt handling som strider mot 
overlevelse. Hvis en ektemann og en hustru har 
withhold, vil ekteskapet lide under det.

En Scientologi-auditør kan 
hjelpe til med å gjenopprette 
kommunikasjonen mellom 
ektefellene ved å befri dem 
for deres overtredelser.

Withhold

Withhold

Withhold

Withhold
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Kommunikasjon som er fri og åpen, er livsviktig for ethvert varig
og tilfredsstillende forhold.



KOMMUNIKASJON I 
EKTESKAPET

Det finnes en annen nøkkelfaktor når det gjelder å skape et vellykket
ekteskap eller reparere et som er blitt dårligere. Dette har også å gjøre med
kommunikasjon – utvekslingen av ideer mellom to individer.

Kommunikasjon er faktisk grunnlaget for et vellykket ekteskap som en
sterk forening kan vokse frem fra. Ikke-kommunikasjon er skjæret som skipet
vil slå i stykker kjølen på.

For det første er ikke menn og kvinner overdrevent omhyggelige når det
gjelder hvem de «løper av gårde og gifter seg med». Så lenge man mangler
grunnleggende opplæring i nevrose, psykose eller hvordan man bedømmer
om noen er en god kokk eller flink til å tjene penger, er denne tingen kalt
«kjærlighet» den eneste styrende faktoren i utvelgelsen av partnere. Det er en
kinkig og svikefull ting, som ikke alltid er lett å identifisere. Det er for mye å
forvente at et samfunn over maurnivået skal være fullstendig praktisk angående
en institusjon så grunnleggende upraktisk som ekteskapet. Derfor er det ikke
forbløffende at feil utvelgelse av partnere fortsetter med slik hemningsløshet.

Det finnes imidlertid metoder ikke bare til å velge en ektefelle, men også
til å gjøre det sikkert at det ekteskapet varer. Og disse metodene er enkle. De
avhenger uten unntak av kommunikasjon.

Det bør være en viss jevnbyrdighet i intellekt og mental sunnhet mellom
en ektemann og en hustru for at de skal ha et fremgangsrikt ekteskap. I vestlig
kultur forventes det at kvinnene i noen grad skal beherske de humanistiske
fagene (kulturelle emner som språk, litteratur, filosofi og kunst) og realfag.
Det er lett å fastslå den utdannelsesmessige bakgrunnen til en potensiell
ektefelle. Det er ikke så lett å bedømme evnen på annendynamikken, eller den
mentale sunnheten. (En dynamikk er en trang i retning av å eksistere på et
område i livet. Annendynamikken er trangen i retning av å eksistere som en
fremtidig generasjon. Den har to avdelinger: sex og familieenheten. Heftet
«Tilværelsens dynamikker» dekker emnet dynamikkene.)
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Det ble i fortiden gjort anstrengelser for å fastslå mental sunnhet ved hjelp
av blekkflekker, firkantede klosser og tester med klinkekuler. Tallene som
kom ut av dette, måtte bli personlig tolket med en krystallkule og deretter
gjenfortolket for anvendelse.

I Scientologi finnes det en test for mental sunnhet og relativ mental
sunnhet som er så enkel at hvem som helst kan anvende den. Hva er individets
«kommunikasjonsforsinkelse»? «Forsinkelse» betyr pause mellom hendelser.
Når han blir stilt et spørsmål, hvor lang tid tar det ham å svare? Når en
bemerkning rettes til ham, hvor lang tid tar det ham å registrere den og svare?
Den forløpne tiden er det som kalles kommunikasjonsforsinkelsen. Det hurtige
svaret forteller om det hurtige sinnet og det mentalt sunne sinnet, forutsatt at
det er et følgeriktig svar. Det langsomme svaret vitner om mindre evne og
mental sunnhet. Ektefeller som har samme kommunikasjonsforsinkelse, vil komme
godt ut av det med hverandre. Der én ektefelle er hurtig og én er langsom, vil
situasjonen bli uutholdelig for den hurtige ektefellen og elendig for den
langsomme. Når Scientologi anvendes, vil den dessuten virke raskere i den raske
ektefellens tilfelle, og dermed vil forskjellen under prosessing vokse seg utover
begges evne til å takle saken.

Hvordan man prosesser et ekteskap og beholder det som et ekteskap, er et
problem et stort antall auditører ville like å få svar på. Det er ikke et alt for
vanskelig problem. Man tar rett og slett den av de to som har den lange
kommunikasjonsforsinkelsen, og prosesser ham eller henne først, fordi dette
vil være den vanskeligste casen som tar lengst tid. Ved å sette fart i den trege
nærmer man seg likhet med ektefellen som har den korte kommunikasjons-
forsinkelsen, og det vil ikke komme noen protester. Hvis man har valgt å prosesse
den raske, eller begge får prosessing samtidig, vil ikke de relative posisjonene
nærme seg hverandre, men komme lenger fra hverandre, og dette vil føre til
oppløsning av ekteskapet.

Det er ikke alltid nødvendig å prosesse ektefellene for å reparere et ekteskap
som havarerer. Det kan være at en annen familiefaktor er med i bildet. Det kan
dreie seg om en slektning, som for eksempel svigermoren. Hvordan løser man
denne faktoren? Dette er igjen enkelt. Hvis det finnes problemer i familien,
kan det være svigermoren som er ansvarlig for at kommunikasjonslinjer
kuttes eller at kommunikasjon avledes. Den ene eller den andre av ektefellene
avskjæres da fra den kommunikasjonskanalen han eller hun hører til på.
Vedkommende føler dette, og protesterer kraftig mot det.
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Det finnes en annen måte å kutte kommunikasjon på, som inntreffer når
sjalusi er inne i bildet. Det er den største faktoren når det gjelder å ødelegge
ekteskap. Sjalusi oppstår på grunn av den sjalu personens usikkerhet, og
sjalusien kan være begrunnet eller ikke. Denne personen er redd for skjulte
kommunikasjonslinjer, og vil gjøre hva som helst for å prøve å avdekke dem.
Dette får den andre ektefellen til å føle at kommunikasjonslinjene blir kuttet;
for ektefellen mener at han eller hun har krav på å ha åpne kommunikasjonslinjer,
mens den andre ektefellen insisterer på at den andre skal stenge mange av
dem. Trettene som følger av dette er voldsomme, noe som vises av det faktum
at der hvor det finnes sjalusi i en profesjon, som for eksempel i skuespilleryrket,
vil forsikringsselskaper ikke utstede poliser – selvmordsraten er for høy.

En person som er sjalu, har noe som ikke er i orden med hensyn til
kommunikasjon, og når auditøren velger den ektefellen som skal få prosessing
først, bør han velge den sjalu personen.

Når det gjelder anvendelsen av Scientologi på ekteskapet, kunne dette
emnet ikke dekkes fullstendig selv med mange, mange kapitler, men her er
den grunnleggende nøkkelen til et vellykket ekteskap – kommuniser!
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ASSIST FOR
EN KRANGEL
MED EKTEFELLEN

En «assist» er en handling som kan gjøres for å lindre en nåværende
ubehagelighet og hjelpe en person med å komme seg raskere etter en ulykke,
sykdom eller vanskelighet.

Når man har unnlatt å ta opp og håndtere ekteskapelige spenninger over
en viss tid, kan de bryte voldsomt ut. Alvorlige krangler kan forårsake en
betraktelig emosjonell uro for den ene av eller begge partnerne, og trusselen
om tap som forårsakes av slike krangler, kan stikke dypt.

Der det har vært en krangel mellom ektefeller, kan man bruke følgende
assist som en hjelp til å håndtere ethvert emosjonelt traume som mannen
og/eller hustruen har fått som følge av dette.

Ektefellene kan gjøre assisten på hverandre etter en krangel, eller en
annen person kan bruke den for å hjelpe den ene eller begge ektefellene.

Fremgangsmåte

1. Fortell personen at du skal hjelpe ham eller henne med å komme over
enhver negativ følelsesmessig reaksjon på krangelen.

2. Få personen til å sitte ned i en behagelig stol rett overfor deg.

3. Si til personen: «Fortell meg steder der en sint (ektemann/hustru) ville
være trygg.» Hvis du for eksempel gjorde dette med en hustru, ville du si:
«Fortell meg steder der en sint ektemann ville være trygg.»

4. Få et svar fra personen, og anerkjenn svaret med et «takk» eller «bra» osv.
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5. Si så til personen: «Fortell meg steder der en sint (ektemann/hustru)
ville anse at du var trygg.»

6. Få et svar og anerkjenn det.

7. Gjenta trinn 3–6 ovenfor igjen og igjen til personen er glad igjen og har
en form for erkjennelse – angående seg selv, ektefellen, situasjonen eller rett
og slett livet generelt.

Når dette skjer, si til personen: «Slutt på assist.»

Pass på ikke å evaluere personens svar for ham eller fortelle ham hvordan
han burde svare eller hva han burde synes om situasjonen. Ikke kritiser
personen for svarene hans. Dette er destruktivt og kan stanse alt potensielt
utbytte fra assisten.

Assisten håndterer ikke situasjonen som forårsaket konflikten eller uenigheten.
Når den umiddelbare vanskeligheten er under kontroll, bør man finne ut av
årsakene til krangelen. En annen part, slik som en slektning eller en bekjent
av en av ektefellene, kan for eksempel skape friksjon mellom dem. Konflikten
løser seg når denne tredje parten, som vanligvis er skjult, avsløres som kilden
til den. Dette ville bli undersøkt og håndtert med teknikkene som er beskrevet
i heftet: «Hvordan løse konflikter». Man bør utarbeide og iverksette
en fullstendig håndtering av vanskelighetene uansett hva årsaken til dem
måtte være.
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Virkningene av en 
krangel med en 
ektefelle kan være 
der lenge etter at 
selve tretten er forbi.

To enkle spørsmål: 
«Fortell meg steder der 
en sint ektemann ville 
være trygg» og «Fortell 
meg steder der en sint 
ektemann ville anse at 
du var trygg», kan i 
dette tilfellet hjelpe en 
person til å frigjøre sin 
oppmerksomhet fra 
krangelen.

Spørsmålene 
stilles og 
besvares igjen 
og igjen ...

... og kan hjelpe 
personen til å komme 
over enhver negativ 
følelsesmessig reaksjon 
på krangelen.
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Å OPPRETTHOLDE
ET EKTESKAP

Et høyt nivå av kommunikasjon mellom ektefellene er en essensiell ingrediens
i et tilfredsstillende ekteskap. Når forholdet blir anspent, vil ekteskapet repareres
dersom ektefellene får lettet seg for overtene og withholdene som angår
ekteskapet.

Man skal ikke tro at det vil komme sammen uten et par flygende stekepanner
– du ville være en perfeksjonist hvis du trodde at det ville skje. Og tro heller
ikke at du kan reparere alt sammen på en kveld, for det kan ta litt lenger tid å
fortelle detaljert om alle overtene og withholdene.

Et ekteskap kan eksistere, men ikke uten toveiskommunikasjon. Og det kan
ikke eksistere hvis ikke de involverte partene fortsetter å postulere at det
eksisterer. Hvis vi gjør dette, har vi et ekteskap.

Ekteskap ville da bestå av å få i stand et samkvem mellom mennesker uten
overthandlinger og withhold, postulert til å eksistere, og som fortsettes for
gjensidig opprettholdelse og for beskyttelse av medlemmene og gruppen.

Det er faktisk et svært enkelt og høyst tilfredsstillende arrangement hvis det
fortsetter å være enkelt, men er et svært komplekst arrangement hvis
enkelheten går tapt.

Det er ikke det at svigermødre er dem som alltid ødelegger ekteskap. Du
kunne på stående fot si at alle svigermødre burde vært skutt og så videre, og
at vi da ville hatt frie ekteskap, og det ville vært fint. Eller vi kunne hatt
stemmerett for kvinner, og dermed ville ekteskap være ok, eller at vi kunne ha
total frigjøring, øyeblikkelig skilsmisse, og ekteskap ville være ok.

Alt dette sosiale, påklistrede tullet er kun anstrengelser for å ha et ekteskap
uten noen gang virkelig å ha et ekteskap. Ingenting av dette har noen gang
skapt et ekteskap – raske skilsmisser eller å forhindre ditt og datt.
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Kineserne gjør det motsatt – et ekteskap oppstår, men det oppstår ikke i
virkeligheten, fordi den eldste mannen i mannens familie er fortsatt familiens
overhode, og kona tjener moren til mannen, og alt blir veldig komplisert.

Vi blir omringet med hopetall av regler og den slags. Vi bryr oss ikke noe
om hvilke regler de er omringet av så lenge det er fri kommunikasjon mellom
disse familiemedlemmene – i denne gruppen. Og hvis det er fri kommunikasjon
mellom medlemmene av denne gruppen, er affiniteten deres høy nok til å tåle
livets sjokk og smell, og livet serverer virkelig noen smell og sjokk nå og da.

Hvis individene som er knyttet til en familie ikke kan støtte seg selv, kan
disse sjokkene bli tøffe på en eller annen måte. Personen gjør noe, og tenker
tilsynelatende at ting blir gjort mot ham, og han prøver å lykkes, og kan ikke.
Men folk har større sjanse for å lykkes på basis av å kunne støtte seg selv og
gjensidig støtte av hverandre enn på egen hånd. Og det er en av de grunnleggende
filosofiene som ekteskap er basert på.

Selvfølgelig ville ikke et lite barn lykkes i det hele tatt, og ingen av oss ville
ha lykkes i det hele tatt hvis det ikke hadde vært for ekteskapet. Det biologiske
mønsteret for familierelasjoner og vekst er det som vil føre menneskeheten
videre.

Men et ekteskap kan eksistere. Et ekteskap kan settes sammen igjen
uansett hvor anspent det er. �n
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er øvelser som har med ekteskap å gjøre. Å gjøre disse øvelsene vil
hjelpe deg til å øke din forståelse av hva et ekteskap består av og hvordan
det kan forbedres.

1 Tenk på et ektepar du kjenner, og finn ut hva de gjør for å skape sitt
ekteskap. Jobber begge for å fortsette å skape ekteskapet, eller gjør den
ene eller den andre eller begge to mindre enn de burde? Tenk på eller
observer direkte andre ektepar du kjenner, og gjør deg opp en mening
om hvor mye partnerne gjør for å skape ekteskapet, til det står helt klart
for deg at ekteskap er noe som er skapt.

2 Tenk på en situasjon du har sett eller opplevd, der noen fortsatte å skape
noe, og senere sluttet med å skape det.

3 Finn noen som har en eller annen slags vanskelighet i ekteskapet, og
hjelp ham eller henne ved å få personen til å lese i det minste noen av
dataene som dette heftet inneholder.

4 Finn kommunikasjonsforsinkelsen til noen. Henvend deg til en annen
person og still ham et enkelt spørsmål, som for eksempel: «Hvor mange
dører er det i dette rommet?» eller «Hvilken dato er det i dag?» Legg
merke til hvor lang tid det tar personen å svare på spørsmålet du stilte.
Avgjør ut fra dette hvorvidt personen har en lang eller kort kommunikasjons-
forsinkelse.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Mennesker innser at et lykkelig ekteskap
og en lykkelig familie utgjør en stabil byg-
gestein i samfunnet, til tross for invitasjoner
til å følge den «moderne» filosofien om at
skilsmisser og familier med aleneforeldre
er uunngåelige og at ekteskap «ikke
fungerer». Scientologi-teknologien blir brukt
av tusenvis for å skape og opprettholde
lykkelige ekteskap eller for å redde dem der
de har sporet av. I en bred spørreundersøkelse
utført på scientologer syntes ingen (0 prosent)
at ekteskapstilstanden var uønsket, og 91,2
prosent syntes den var vital eller ønskelig.
Scientologi-ekteskap er ikke bare vellykkede,
de er produktive og stabile familieenheter.
Bare 2,8 prosent av alle Scientologi-ekteskap
er uten barn, mens det for eksempel i USA er
49 prosent av alle gifte par som ikke har
barn. Men selv om du spurte en kynisk
person om ekteskapet fungerte eller var
ønskelig, ville du sannsynligvis finne ut
at personen faktisk ønsker seg et lykkelig
ekteskap, og at tidligere fiaskoer, enten
selvopplevde eller observerte, har begravd
dette ønsket. De følgende vitnesbyrdene
synes i hvert fall å bekrefte dette:

To mennesker hadde ekstreme proble-
mer i ekteskapet. Mannen hadde allerede
bestemt seg for å avslutte ekteskapet, og
var allerede i ferd med å dele eiendelene.
Kona ba en scientolog om å gi dem råd-
givning. Dette var resultatet:

«Kona ønsket virkelig å redde ekte-
skapet, men det gjorde ikke mannen, selv om
han motvillig samtykket i å gjennomføre

rådgivning. Da jeg først begynte å gi
dem rådgivning, gjorde han dette som en
ren ’formalitet’. Men etter flere timer med
rådgivning snudde situasjonen helt rundt,
og ekteskapet ble reddet. Begge var veldig
forelsket igjen, og ble spart det traumet en
skilsmisse medfører.»

Ingenting hadde hjulpet for et par fra
New York som prøvde å redde ekteskapet
sitt, så de ble enige om å separeres. En
venn sendte dem til en prest i Scientologi-
kirken for rådgivning, og da de var ferdige
med det, var kona overlykkelig.

«Vel, hva kan jeg si! Jeg har det helt
topp med meg selv og mannen min. For
to uker siden kunne jeg ikke se hvordan
vi kunne fortsette å være sammen. Steg
for steg tok hver av oss ansvar for oss selv.
Så begynte vi å ta ansvar for hverandre. Vi

PROBLEMER I EKTESKAPET

93.6 %

Problemene 
løst

6.4 %

Sett i lys av det raskt 
stigende antallet 
skilsmisser i samfunnet, 
er det imponerende hvor 
effektivt Scientologi kan 
brukes til å løse 
ekteskapsproblemer. 
En spørreundersøkelse 
blant scientologer som 
hadde alvorlige 
vanskeligheter i 
ekteskapet, viste at de i 
svært stor grad klarte å 
løse disse problemene.

Problemene ikke 
løst

21



pleide å ha et veldig bra kommunikasjons-
nivå før vi gled fra hverandre, men siden vi
fullførte denne rådgivningen, avslutter vi
hverandres setninger, og vi sier det samme
samtidig! Vi er begge nye mennesker. Jeg
skylder presten livet mitt tusen ganger.»

Studier av noe av det Hubbard har skre-
vet om temaet ekteskap, hjalp et par i Los
Angeles til å forbedre ekteskapet sitt.

«Hver gang vi har lært noe nytt, vil
en av oss bruke det. Vi syntes at vi ble
mye mer positive i vår kommunikasjon
med hverandre. Etter hvert som vi lærte
mer, var det som et eventyr – hver dag i
ekteskapet vårt var noe å glede seg til,
noe veldig spennende, noe vi skapte hver
dag. For å være helt ærlig hadde det ikke
vært så bra noen gang. Dette oppnådde
vi bare ved å lese om det. Vi fant igjen
hverandre – og oss selv.»

Ved å bruke overt- og withhold-tekno-
logien var en ung kvinne fra Santa Barbara,
California, i stand til å redde foreldrenes
ekteskap.

«Moren og stefaren min var sinte
på hverandre, og begge fortalte meg
negative ting om hverandre. Selv om jeg var
relativt ny i Scientologi på det tidspunktet,
hadde jeg lært på Scientologi-kurs om
skadelige handlinger og hva som forår-
saker dem, og at mennesket som vesen
grunnleggende sett er godt.

Etter å ha sett moren min forlate et
ekteskap, og at hennes andre, som startet så
strålende, begynte å smuldre opp, bestemte

jeg meg for å gjøre noe med det. Jeg gikk
gjennom et par grunnleggende ting om
kommunikasjon med foreldrene mine, og
det faktum at grunnpersonligheten grunn-
leggende sett er god. Jeg viste dem hva
som skjer med en person når man begår
skadelige handlinger, og resultatene av det,
og også hva som gjør en person kritisk
mot noen. Begge lyttet taust. Deretter tok
jeg opp det faktumet at i begynnelsen av
ekteskapet deres fortalte de hverandre
alt og hadde en veldig bra kommunika-
sjon – og hvordan dette kunne gjenopprettes.
Da jeg var sikker på at de hadde forstått
fullstendig, sa jeg at de kunne bruke det i
ekteskapet sitt.

Etter det har ingen kritisert den andre
i det hele tatt de tretten siste årene, og de
er fortsatt veldig forelsket. Nå forteller
begge meg om deres kjærlighet til meg og
hverandre, og vi har en veldig sterk respekt
for hverandre.»

Å fortelle sine overter og withhold til
hverandre er en selvfølgelighet for et ekte-
par fra Los Angeles som er scientologer.
Ektemannen sa følgende om dette:

«Siden vi forteller hverandre overter
og withhold som en grunnleggende hand-
ling for å opprettholde et godt ekteskap,
hører vi på hverandre. Dette er en så
enkel ting, men på grunn av det fortsetter
ekteskapet vårt å blomstre.»

Et par i Orange County, California, som
ikke hadde kommet godt overens i det
hele tatt, brukte dataene i dette heftet.
Kvinnen sa:
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«Dette er det beste som noen gang
har skjedd i ekteskapet vårt. Jeg har så
mye kjærlighet for mannen min – mer
enn noen gang. Det er den første gangen
jeg har vært i stand til å fortelle noen
noe og synes det er ok. Det finnes så mye
mer tillit. Det fantes så mye uavsluttet
kommunikasjon som nå er avsluttet. Nå
vet jeg at dersom noe kommer opp, kan
vår kommunikasjon håndtere det.»

I Melbourne, Australia, kranglet et ekte-
par kronisk, så mye at selv ikke barna
kunne unngå å registrere hvor ulykkelige
de var. De ble i stand til å håndtere denne
situasjonen ved å bruke L. Ron Hubbards
teknologi for å håndtere overter og
withhold.

«Jeg føler meg veldig lettet for tidligere
krangler, og er i veldig god kommunikasjon
med mannen min. Det å bli kvitt overter
og withhold, uansett hvor store eller små
de er, gjenvinner masse affinitet, realitet
og kommunikasjon. Jeg kan snakke med
mannen min om alt, og synes at jeg
har mye mer å si, og har til og med
utvidet min kommunikasjon med nye
emner som vi ikke har snakket om før.
Eksplosjonene finnes ikke lenger – hvis
vi har noe ta opp, diskuterer vi det
rolig. Ørene til barna er ikke lenger prop-
pet igjen, og kommunikasjonen deres har
virkelig forbedret seg også. Enhver som har
ekteskapsproblemer og ikke kan kommu-
nisere, må bruke overt- og withhold-
teknologien. Jeg føler meg helt ’ny’ igjen
åndelig sett, og mye gladere.»

Til tross for et oppriktig ønske om å
ha et livslangt ekteskap, hadde en ung
kvinne allerede skilt seg to ganger.

«Jeg har vært gift tre ganger. Før jeg
fant L. Ron Hubbards oppdagelser om
ekteskap, trodde jeg at det var forutbestemt
at jeg skulle gå fra ekteskap til ekteskap
på jakt etter den ’perfekte’ mannen. Du
verden, hvor feil jeg tok angående dette!
Jeg har vært gift med mannen min i sju
år, og fordi jeg nå vet hvorfor jeg ’aldri
kunne være lykkelig’ med mine eksmenn,
og fordi jeg nå har verktøyene til å være
virkelig lykkelig, vet jeg at dette ekteskapet
er for resten av livet.»

Separasjon og skilsmisse kan noen
ganger se ut til å være den eneste logiske
løsningen på ekteskapelige problemer.
Det å ta for seg overt–withhold-mekanis-
men kan resultere i en virkelig løsning for
et vaklende forhold.

«Før ekteskapsrådgivningen vår i
Scientologi var jeg helt sikker på at jeg
ville vekk! Jeg gikk og tenkte på ting jeg
ville gjøre, og hvordan livet ville være
uten mannen min. Rådgivningen var som
en slags magi. Jeg føler nå at jeg kan
kommunisere mine sanne følelser til mannen
min, og min omsorg for ham som partner
har kommet tilbake. Hvis jeg hadde
kommet meg vekk, som jeg var så sikker
på at jeg ønsket, ville jeg ha kastet bort
et herlig liv med en fin mann.»

Et par som ikke hadde spesielle vanske-
ligheter i sitt ekteskap, bestemte seg for å
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få ekteskapsrådgivning i Scientologi ene
og alene for å forbedre forholdet. Dette er
hva mannen sa etter at rådgivningen var
fullført:

«Det var virkelig godt å få brakt
orden i kommunikasjonen mellom min
hustru og meg. Vi har meget høy affinitet,
realitet og kommunikasjon med hver-
andre nå og er i stand til å kommunisere
om ethvert emne. Denne rådgivningen er
ikke bare for dem som er på randen av
skilsmisse, men for ethvert par som ser
at det er rom for forbedring i ekteskapet
sitt. Denne rådgivningen virker.»

En kvinne fra Phoenix hadde dette å si
om redningen av sitt ekteskap ved bruk
av Hubbards teknologi:

«Etter at ekteskapet vårt hadde vart
i omtrent to år, snakket min mann og jeg
om skilsmisse. Spenningene og kranglene
ble så ille at vi knapt kunne holde ut å
sove ved siden av hverandre, og nesten
hver eneste bemerkning den ene av oss
kom med, ble misforstått av den andre.
Det var virkelig smertefullt, for jeg elsket
ham meget høyt. Hver ny krangel skar
meg i hjertet.

Vel, jeg visste at jeg ikke ville skilles
fra ham, så den eneste utveien var å få
ekteskapsrådgivning i Scientologi. Vi
fikk i stand et møte med en prest, og i
løpet av halvannen time hadde vi funnet
roten til problemet. Det krevde en del
arbeid etterpå for å få forholdet vårt til-
bake i en god stabil tilstand, men nå er

det praktfullt. Det kan godt oppstå
krangler, og det kan være en liten nedtur
innimellom, men det er ikke katastrofer
– vi håndterer dem bare! Enkelt, men
sterkt.»

Et sveitsisk par oppdaget gjennom
Scientologi viktigheten av å fortsette
å skape ekteskapet ved bruk av kom-
munikasjon:

«Jeg hadde hatt to andre forhold før
jeg ble gift, og ingen av dem var særlig
vellykkede. Det var et stort spill for
meg å komme i kommunikasjon med en
mann, lære ham å kjenne og starte et for-
hold – men etter det sluttet jeg med å
skape forholdet. Jeg trodde at jeg hadde
oppnådd det jeg ville, og så foretok jeg
meg ikke noe mer. Begge disse forholdene
tok slutt kort etter at de var påbegynt,
fordi det ble kjedelig og vi ikke hadde noe
mer å si til hverandre.

Så begynte jeg å bruke Scientologi-
teknologi om kommunikasjon og hvordan
man bevarer et ekteskap. Jeg innså at et
ekteskap er som et skip man er nødt til å
ta seg av og skape hele tiden. Jeg har nå
vært gift i mer enn to år, og ekteskapet
vårt er overhodet ikke kjedelig. Ved å
skape forholdet vårt, og ved å kommuni-
sere om alt som dukker opp, gjør vi tvert
imot forholdet vårt sterkere og sterkere
for hver dag. Og dette spillet er mye mer
interessant og spennende enn det spillet
jeg spilte før.»
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Kommunikasjon er roten til suksess i
ekteskapet. Fra denne kan det vokse frem
et sterkt forhold. Altfor ofte begynner et
ekteskap å falle fra hverandre kort tid
etter at det har begynt. En gresk kvinne
begynte å snu på denne trenden da hun
oppdaget verdien av Scientologi-trening i
kommunikasjonsferdigheter i forbind-
else med å skape et tilfredsstillende
forhold.

«Etter å ha lært grunnelementene i
kommunikasjon kan jeg nå fullstendig
uten anstrengelse kommunisere nøyaktig

det begrepet jeg har i tankene, til hvem
som helst. Jeg har funnet ut at dette er til
stor hjelp i ekteskapet mitt, ettersom jeg
ikke havner i krangler i det hele tatt. I
stedet kommuniserer jeg meget analy-
tisk med min mann, og problemene blir
ganske enkelt løst i løpet av noen minut-
ter. Jeg har et meget lykkelig ekteskap,
og vår kjærlighet til hverandre vokser
mer og mer etter som tiden går. Dette er
meget forskjellig fra det jeg ofte har sett
skje med folk som ikke kjenner og bruker
Scientologi-teknologi.»

25



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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ORDLISTE
affinitet: kjærlighet, det å like eller enhver annen
følelsesmessig holdning; graden av å like. Den
grunnleggende definisjonen av affinitet er betrakt-
ningen om avstand, uansett om den er god eller
dårlig.
anerkjenne: å gi en anerkjennelse til (noen). Se også
anerkjennelse i denne ordlisten.
anerkjennelse: noe som blir sagt eller gjort for å
informere en annen om at hans uttalelse eller
handling er lagt merke til, forstått og mottatt.
assist: en prosess som kan gjøres for å lindre et
ubehag i nåtid, og hjelpe personen til å komme seg
raskere etter en ulykke, sykdom eller opprørthet. 
auditør: en person som er trent og kvalifisert i
anvendelsen av Scientologi-prosessing på individer
for at de skal oppnå forbedring. Uttrykket kommer
fra det latinske audire, «å lytte». Se også prosessing
i denne ordlisten.
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, men-
neskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske
universet; sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste
vesen.
kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjennom
rom mellom to individer. 
kommunikasjonsforsinkelse: lengden av tid som
kommer mellom det at et spørsmål blir stilt, og det
at personen som ble spurt, svarer på dette bestemte
spørsmålet. 
kommunikasjonslinje: veien som en kommuni-
kasjon beveger seg på fra en person til en annen.
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.

overthandling: en skadelig handling eller en over-
tredelse av en gruppes moralkodeks. En overthandling
er ikke bare å skade noen eller noe, det er en handling
eller en unnlatelse som er til det minste gode for det
minste antallet mennesker eller områder i livet, eller
som skader det største antallet mennesker eller
områder i livet.

postulat: en konklusjon, avgjørelse eller beslutning
om noe.

postulere: å få noe til å skje eller få noe til å eksistere
ved å gjøre et postulat om det.

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

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.

tredje part: en som gjennom falske rapporter skaper
vanskeligheter mellom to mennesker, mellom en
person og en gruppe, eller mellom en gruppe og en
annen gruppe.

withhold: en uuttalt, uannonsert overtredelse av en
moralkodeks personen er bundet av; en overthand-
ling en person har begått, som han eller hun ikke
snakker om. Ethvert withhold kommer etter en
overthandling.

28



En L. RON HUBBARD-utgivelse

®

Bridge Publications, Inc.
4751 Fountain Avenue, Los Angeles, California 90029, USA

ISBN 1-4031-2766-2

© 2001 L. Ron Hubbard Library. Alle rettigheter forbeholdt.

Enhver uautorisert kopiering, oversettelse, mangfoldiggjøring, 
import eller distribusjon, helt eller delvis, på noen måte, 

inkludert elektronisk kopiering, lagring eller overføring, er et 
brudd på gjeldende lover.

Scientologi, Dianetikk, Celebrity Centre, L. Ron Hubbard, Flag, 
Freewinds, L. Ron Hubbard-signaturen, Scientologi-korset 

(avrundet) og Scientologi-korset (med spisser) er varemerker og 
servicemerker eid av Religious Technology Center, og brukes 

med dets tillatelse. 

NEW ERA er et registrert varemerke og servicemerke i 
Danmark og i andre land, og eies av New Era Publications 

International ApS.

Bridge Publications, Inc. er et registrert varemerke 
og servicemerke i California og er eid 

av Bridge Publications, Inc.

Trykt i USA

29



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 3
     same as current
      

        
     3
     1
     1
     -878
     324
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





