
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.



A lle erkjenner at hvis ting var bedre organisert, ville folk være bedre
stilt. Vi har alle hatt erfaringer med den byråkratiske papirmølla,
upersonlige regjeringskontorer eller likegyldige kommersielle foretak.
Problemet med dårlig organisering er alvorlig og koster billioner i
svinn, ineffektivitet og redusert produktivitet.

På et mer individuelt nivå er organisering en viktig og ofte
manglende faktor i personlig suksess. Det er også en nødvendighet i
en blomstrende familie. Det å oppnå sine mål, uansett hvor store
eller små de er, krever kjennskap til organisering. Hvordan forvalter
du mest effektivt og produktivt din tid, dine aktiviteter og dine
ressurser? Hvordan minimerer du forstyrrelser? Og hvordan samordner
du dine sterke sider for å oppnå dine formål?

L. Ron Hubbard innså at mennesket like mye manglet forståelse
av hvordan man organiserer sine aktiviteter, som av sin sanne
åndelige natur. Og en betydelig del av hans forskning var viet til å
klargjøre emnet organisering, en oppgave han fullførte i fullt monn.

Dette heftet inneholder bare noen av de mest grunnleggende
prinsippene i organiseringsteknologien som han utviklet. Likevel er
disse grunnprinsippene i seg selv nok til å forbedre aktiviteten i ethvert
foretagende kraftig, enten det dreier seg om en gruppe eller et individ.
Kaos og forvirring er ikke en naturlig tilstand i livet.

De eksisterer bare når naturlover ikke forstås og følges. Her er
noen av naturlovene for organisasjon og organisering. n
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et kan være at grunnelementet organisering mangler når
man forsøker å få noe i gang. 

Ordet organisere betyr å forme til et hele med
innbyrdes forbundne og gjensidig avhengige deler; å gi en
klar og ordnet struktur til. Fra dette får man uttrykket
organisering.

Organisering er underinndelingen av handlinger og plikter i spesialiserte
funksjoner.

Man kan organisere en serie handlinger som skal gjøres av en selv. Dette
ville bestå av å se hva som må gjøres, gjøre det man kan gjøre først, og deretter
resten som en gjennomførlig serie av hendelser. Alt for å oppnå en endelig
fullføring av en handlingssyklus som fremmer ens tildelte eller postulerte
formål.

En gruppe er organisert for å tillate strømmer og gjennomføre spesialiserte
handlinger som blir fullført i seg selv. Fra disse små handlingene eller fullførin-
gene blir gruppens tildelte eller spesialiserte formål fremmet eller oppnådd.

Det er en forskjell mellom det å styre og det å gjøre, som enkelte personer
har vanskelig for å skille fra hverandre. Av og til viser det seg at en person som
er ansvarlig for en aktivitet, har en mangelfull forståelse av organisering, og
derfor prøver å gjøre alle handlingene selv. Hvis dette gjøres i for sterk grad,
kan det praktisk talt splitte opp en gruppe og gjøre den ubrukelig, siden alle
medlemmene unntatt ett ikke har noen funksjon, da de har blitt fratatt den av
dette enmannsmonopolet på handling.

Sant nok, en aktiv og kompetent person kan gjøre ting bedre. Men han kan
faktisk aldri gjøre mer enn han kan gjøre. Derimot kan en velorganisert
gruppe, hver med spesialiserte funksjoner koordinert av den ansvarlige, utføre
mange ganger så mye arbeid som bare én kan gjøre.

Fordi den er organisert, blir en gruppe vanskeligere å overvinne enn et
individ.

ORGANISERING
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Et kompetent individ som har blitt sviktet for ofte av grupper, har en
tendens til å påta seg alt sammen selv i stedet for å få skikk på gruppen og få
ting organisert.

Når man står overfor en tvingende nødvendighet som har oppstått på grunn
av en gruppes inkompetanse eller av andre årsaker, er den riktige handlingen å:

1. Håndtere den.

2. Organisere gruppen til å håndtere slike ting og gjøre jobbene sine.

Man kan bli sittende fast på (1), og vil i så fall ha vanskeligheter og bli
overarbeidet derfra og til evig tid. Fordi han eller hun unnlater å også gjøre (2).

Den største unnlatelsen til enhver gruppe er å unnlate å organisere.

Verdens arbeidere kan reise seg, men hvis de ikke hurtig blir organisert før
eller etter at det skjer, vil de øyeblikkelig bli slått ned igjen!

Hovedgrunnen til at man ikke organiserer, er rett og slett at man ikke
forstår hva som menes med det.

En leder blir for eksempel fortalt at han er ansvarlig for å påse at prosjekt
X blir utført. Han vet ikke noe særlig om det. Han har to menn som faktisk
vet. Den gale handlingen er å prøve å utføre prosjekt X selv, eller å utstede en
masse virkelighetsfjerne ordrer om det. Den riktige handlingen er å få fatt i
den mannen som faktisk kjenner til det, gi ham den andre som assistent og be
dem gå i gang med det. Deretter, uten å blande seg inn, bør lederen som fikk
ordren skaffe seg mer innsikt i prosjekt X, slik at han kan være sikker på at det
er utført, mens han fortsatt lar de utpekte folkene holde på med det.

Denne forståelsen av organisering er så enkel som dette – sett noen på
jobben og la ham holde på med den. I et prosjekt, lag en oversikt over alle
tingene som skal gjøres, grupper typer av handlinger til enkeltstående jobber,
utnevn folk til dem, fremskaff kommlinjene, materiellet og sambandet, og la
gruppen holde på med det.

Enhver jobb må organiseres, uansett hvor underordnet den er.

Enhver som har kommando over mennesker, må være i stand til å
organisere funksjoner og arbeid.

I mangel av dette får man svært lite gjort, og blir alvorlig overarbeidet. Og
resten av gruppen er bortkastet.

Ved å forstå at det finnes et emne kalt organisering, og at det emnet har
blitt systematisert og kan læres og brukes, kan ethvert individ eller enhver
gruppe lykkes i sine bestrebelser.
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GRUNNLEGGENDE ORGANISASJON
Hva er organisering?
De fleste mennesker forbinder så mange ideer med ordet «organisering» at

de tenker på en slik som en identitet eller et vesen, ikke som en dynamisk aktivitet.
La oss se hva det virkelig er.
La oss ta en haug med røde, hvite og blå perler. La oss organisere dem.
La oss nå tegne orgtavlen. Kort sagt viser en orgtavle (kort for organiseringstav-

le) funksjonene, pliktene, kommunikasjonsrutene, handlingsrekkefølgene og auto-
ritetene til en organisasjon.

La oss tømme dem alle over den ansvarlige personen, alle blandet sammen
til en forvirring.

Det er innlysende at den ansvarlige personen må rute dem for å grave seg
selv ut. Så vi får:

Slik finner vi ut mye om hva en ansvarlig person gjør. Han ruter. Han deler
inn i typer eller klasser av ting eller handlinger.

Så langt er dette en org som ikke beveger seg.

Blå perler

ANSVARLIG PERSON

Røde perler Hvite perler
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Vi må ha produkter. Med produkt mener vi en fullført ting som har
utvekslingsverdi innenfor eller utenfor aktiviteten. Dette kan være en tjeneste
eller en gjenstand som er blitt plassert i hendene på noen utenfor organisasjonen
eller et annet medlem av organisasjonen.

La oss si at produktene dens er gjennomhullede perler, perler trædd på
snor og perler som er lagt i esker.

Vi ville få:

Eller vi ville få:

ANSVARLIG 
PERSON

Den som 
trær

Den som 
pusser

Den som 
borer

Den som 
trær

Den som 
pusser

Den som 
borer

Den som 
trær

Den som 
pusser

Den som 
borer

ANSVARLIG 
PERSON

Den som 
trær

Den som pusserDen som 
borer
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Eller vi ville få:

Det er ikke spesielt viktig hvilket orgtavlemønster vi bruker, så lenge det
håndterer mengden av perler.

Selv om vi bare har én person i denne «organisasjonen», måtte han likevel
ha en idé om organisering og en form for orgtavle.

Dersom vi har en viss mengde å håndtere, må vi tilføre folk. Dersom vi
tilfører dem uten en orgtavle, vil vi også tilføre forvirring. Organisasjonen som
mangler en orgtavle, vil bryte sammen av overbelastning og kryssende flyt og
strømmer. Dette i konflikt blir forvirring.

Alt en forvirring er, er strømmer  av partikler (kropper, kommunikasjoner
eller andre ting) som ikke er satt i system. Partiklene støter sammen, spretter
fra hverandre og forblir INNENFOR området. På denne måten blir det ikke
noe produkt, fordi for å ha et produkt må noe strømme UT.

Vi kan nå notere oss to ting. Vi har noen stabile ting. Dette er poster eller
lokaliseringer (jobber, stillinger i en gruppe eller organisasjon). Og vi har ting
som strømmer. Dette er ting som er under forandring.

Så en orgs posisjoner forandrer partikler som strømmer.

Partikler strømmer i rekkefølge.

ANSVARLIG PERSON

Perle-
sortering

Perle-
boring

Perle-
træing

Perle-
pussing
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Ting kommer inn i en organisasjon, blir forandret, strømmer ut av en
organisasjon.

En organisasjon med bare én type ting (røde perler), er mindre innviklet
enn en med flere typer av ting.

Enhver aktivitet har en rekkefølge av handlinger. Den må ha stabile
punkter som ikke strømmer, for å håndtere ting som strømmer.

Det er ikke nødvendig å få en stabil terminal til bare å gjøre én ting. Men hvis
den gjør det, har den også en korrekt rekkefølge av handlinger.  (Med «terminal»
menes en person som sender, mottar eller viderebringer kommunikasjon.)

Alt dette er sant for et maskinrom eller et advokatkontor eller enhver
organisasjon.

I et maskinrom strømmer drivstoff inn og blir forandret til bevegelse som
strømmer ut. Noen betjener maskinene. Noen reparerer maskinene. Alt kan
bli gjort av én person, men med en gang mengden går opp, må man planlegge
handlingene, klassifisere dem og sette dem på en orgtavle som menneskene
der kjenner og overholder, ellers vil ikke stedet fungere bra.

Dette blir gjort ved å dele drift og reparasjon i to handlinger, skape to
aktiviteter på den samme orgtavlen.

ANSVARLIG PERSON

Fremskaffer 
av rød leire

Former 
av røde perler

Eskeputter, 
røde perler

Sender 
av røde perler
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Sjefen holder strømmene gående og får terminalene til å utføre sine
handlinger.

På et advokatkontor får vi forskjellige handlinger som en strøm.

Det ovenstående ville være et flytmønster, antakeligvis med en forskjellig
person (med en forskjellig ferdighet) ved hvert punkt.

MASKINSJEF

Lager og 
drivstoff

Reparasjons-
mannskap

Maskin-
vakter

FIRMAETS SJEF

Ambulanse-
kontakt

Rettssaks-
forberedelse

Retts-
fremmøte
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Eller vi kunne ha en form for orgtavle som ikke beveger seg.

Men dersom vi gjorde dette, måtte vi sette inn bevegelsen vertikalt slik at
det ville strømme.

FIRMAETS SJEF

Strafferetts-
klienter

Forretnings-
klienter

Fonds-
avdelingen

FIRMAETS SJEF

Strafferetts-
avdelingen

Forretnings-
avdelingen

Fonds-
avdelingen

Kontakter og 
intervjuer

Rettssaks-
forberedelse

Retts-
fremmøte

Kontakter og 
intervjuer

Forberedelser

Tjenester

Kontakter

Investeringer

Hvelv
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Orgtavler som bare angir terminaler, vil vanligvis ikke strømme.

En typisk orgtavle i hæren i tidligere år var:

Da de fikk tak i mange flere menn, måtte de ha en flyttavle.

Hær

Offiserer

GENERAL

GENERAL

Rekrutter Trening Hær OperasjonerUtstyr
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Så man organiserer på følgende måte:

1. Se over typene av partikler.

2. Utarbeid hvilke forandringer som er ønsket for hver for å skape et
produkt.

3. Plasser terminalene som vil foreta forandringene i rekkefølgen av
forandringene.

Tavlen må også inkludere en gjenkjennelse av typene under (1), som ruter
typene til terminalene som forandrer dem og til en videre ruting ut som produkter.

For å være praktisk, må en orgtavle også sørge for å få inn materialene, få
produktet solgt og skaffe betaling for handlingssyklusen  (de utførte trinnene
fra begynnelse til slutt som resulterte i produktet) og overvåkningen av den.

Et selskap har forskjellige handlinger.

Det er grunnleggende sett en samling av små orgtavler som er kombinert
for å fungere sammen som en stor orgtavle.

De grunnleggende prinsippene du må kjenne for å organisere noe,
befinner seg i denne seksjonen av heftet.

For å planlegge en hvilken som helst handling må man være i stand til å
danne seg et bilde av dens flytrekkefølge og forandringene som skjer ved hvert
punkt. Man må være i stand til å se hvor en partikkel (papir, kropp, penger)
kommer inn og hvor den går ut.

Man må være i stand til å få øye på ethvert punkt der den vil stoppe, og
reparere den delen av strømmen eller håndtere den.

En korrekt orgtavle er en uopphørlig kombinasjon av strømmer som ikke
kolliderer med hverandre, og som ankommer og som gjennomgår den
ønskede forandring, og som forlater den som et produkt.

12



ORGANISERING 
OG HATTER

Orgtavlen viser organiseringsmønsteret for å oppnå et produkt.

En tavle er da et flytkart over fortløpende produkter som skapes av
terminaler i rekkefølge.

Vi ser disse terminalene som «poster» eller stillinger.

Hver av disse er en hatt.

Uttrykket hatt er slang for tittelen og arbeidet til en post i en organisasjon.
Det er hentet fra det faktum at i mange yrker, slik som jernbanevirksomhet,
er typen hatt man bærer kjennemerket til jobben. For eksempel har en
togbesetning en konduktør, som bærer en konduktørhatt – han har ansvaret
for passasjerene og samler inn billettpengene.

I en organisasjon går det en strøm langs disse hattene.

Resultatet av hele tavlen er et produkt.

Produktene fra hver hatt på tavlen blir til sammen det totale produktet.

Å utarbeide den

Det sløseriet av folk og tapet av produkt som mangelen på en orgtavle
medfører, rettferdiggjør alle anstrengelser for å utarbeide, gjøre kjent og bruke
en korrekt orgtavle.

Mennesket bruker instinktivt en orgtavle, og protesterer mot mangelen på
en. Den ferskeste rekrutten som går om bord på et skip, antar at det eksisterer
en orgtavle. Om ikke en som er hengt opp, så i hvert fall en som er kjent. Han
antar at noen vil ha ansvaret, og at forskjellige aktiviteter vil høre hjemme
under forskjellige folk. Når det ikke finnes noen kjent orgtavle, protesterer
han. Han føler seg også usikker fordi han ikke vet hvor han passer inn i denne
organisasjonen.

Nesten alle opprør utføres av folk som har blitt utestengt og ikke befinner seg
på landets orgtavle. Dette er så sant at det nylig oppstod en latterlig omstendighet
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i USA. Presidenten oppdaget at han hadde «profesjonelle bistandsmottakere».
Visse folk hadde antatt statusen «avhengig av myndighetene», og oppgav
dette som sitt yrke. Det var selvsagt en slags post. Og fordi det ikke ble
godkjent som en post av myndighetene, oppstod det noen opptøyer.

Forsøket på å høre til eller være del av, kommer til uttrykk på en orgtavle.
En person uten en post er meget ulykkelig. En person med en uvirkelig post
føler seg som en svindler eller en feiltakelse.

Moral påvirkes da også betraktelig av kvaliteten på en orgtavle eller
fraværet av den.

Den generelle prøvesteinen for en gruppe er imidlertid dens levedyktighet,
dvs. dens evne til å vokse, ekspandere, utvikle seg osv. Levedyktighet avhenger
av å ha et akseptabelt produkt. Grupper som ikke har et akseptabelt produkt,
vil sannsynligvis ikke overleve.

Mengden av et produkt og hvor akseptabelt det er, avhenger i stor grad av
en fungerende, kjent orgtavle. Dette er sant til og med for ett enkelt produkt.

For å komme noe sted trenger et individ eller en liten gruppe en meget
nøyaktig orgtavle. Det merkverdige er at jo mindre gruppen er, desto viktigere
er orgtavlen. Likevel er det minst sannsynlig at individer og små grupper har
en. Store grupper går i oppløsning i fravær av en orgtavle, og slutter å være
levedyktige når det foreligger en dårlig orgtavle.

Skylden for et produkts kvalitet legges vanligvis på individuelle ferdigheter,
men avhenger i enorm grad av orgtavlen. For eksempel: En uorganisert mobb
som forsøkte å lage et visst produkt, slet livet av seg, var plaget, sinte på
hverandre, og fikk et fullstendig uakseptabelt produkt til omtrent det dobbelte
av den vanlige prisen. Da de ble en tredjedels organisert, fremdeles uten
ordentlige timeplaner, fremdeles stort sett utrente, begynte de å lage et
akseptabelt produkt med omtrent halvparten så mye anstrengelse – så selv litt
organisering fungerte.

Produktets mengde og kvalitet avhenger helt og fullt av orgtavlen og
hattene og bruken av dem. Du kan trene personer i det uendelige, men med
mindre de arbeider ut fra en fungerende orgtavle, vil produktet fremdeles ha
et dårlig eller lite volum.
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Mangel på en kjent og virkelig orgtavle kan bety fiasko. Og manglende
kunnskap om emnet organisering må erstattes av den rene, skjære genialitet
hele veien.

Man må derfor ha en virkelig og kjent orgtavle for å lage noe i det hele tatt,
for å forbedre et hvilket som helst produkt, opprettholde moralen og fordele
arbeidet rettferdig og få det til å telle.

Så hvordan lager du en?

Hatter

En orgtavle består av hatter.

Definisjonen av en hatt er «beingnessen og doingnessen som oppnår et
produkt». (En beingness er det å anta eller velge en identitetskategori.
Doingness er det å utføre en handling eller aktivitet.)

La oss ta et tog:
Lokomotivføreren som bærer sin lokomotivførerhatt, har tittelen lokomotiv-

fører. Det er beingnessen.
Han mottar ordrer, følger med på signaler og generelle tilstander, betjener

spaker og ventiler for å regulere funksjonen til lokomotivet sitt, og for å starte,
endre og stoppe. Det er doingnessen.
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Han flytter togpassasjerene og/eller gods fra ett sted til et annet, trygt og
ifølge rutetabellen. Et forflyttet tog med last er produktet.

Så hvordan finner vi ut at det finnes en hatt som kalles lokomotivfører?

Når du ber folk om å dikte opp en orgtavle, er det mulig at de først ikke
innser at du ber dem om å finne opp de korrekte postene, fordi de kontinuerlig
aksepterer eller ser på allerede eksisterende poster.

De behøver ikke å finne opp «lokomotivfører». Alle vet at «en lokomotivfører
fører et tog».

Så om du ikke visste dette? Da ville du måtte finne det ut.

Man ville gjøre det på denne måten. Man ville måtte tenke i denne retningen:

Ideen dukker opp på grunn av en idé om at folk og gods må flyttes over
avstander på land. Eller fordi mennesker og gods må transporteres til og fra et
nytt område som er under oppbygging.

Ah. Dette vil være levedyktig innenfor økonomiske rammer, fordi folk vil
betale for å bli forflyttet, og betale for å få flyttet på godset sitt.

Tog gjør dette.

Så la oss bruke tog.

Ved å arrangere finansieringen (eller gjennom forhåndsbetaling) og skaffe
en tillatelse til landområdene som trengs, legges skinnene, og togvogner,
lokomotiver, stasjoner og lokomotivstall bygges.

Nå viser det seg at noen må kjøre toget. Så det er best at noen ansettes for
å kjøre det.

Så her dukker posten lokomotivfører opp.

Hvordan vet vi dette? Fordi vi må ha et produkt av forflyttede mennesker
og gods. Det er hva vi forsøkte å få til i utgangspunktet.

Derfor lokomotivførerhatten.

La oss nå anta at vi ikke hadde noen orgtavle i det hele tatt.

Lokomotivførerhatten ville være den eneste hatten. Så han samler inn
billettpengene, driver stasjonene, reparerer lokomotivet, kjøper drivstoff, laster
på vognene, selger aksjer ...
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Vent et øyeblikk. Hvis lokomotivføreren gjorde alt dette, ville det
følgende skje:

1. Han ville være utslitt.

2. Han ville ha dårlig humør.

3. Maskineriet hans ville bryte sammen fra tid til annen.

4. Han kunne ha ulykker.

5. Jernbanens eiendommer, som ikke på annen måte ble tatt vare på, ville
forfalle.

6. Han ville ha et lavt produktvolum.

7. Produktet hans ville være ujevnt og dårlig fordi han ikke kunne
opprettholde noen ruteplan.

8. Det ville snart ikke eksistere noen jernbane.

La oss nå «løse» dette slik det har blitt gjort i fortiden.

La oss utnevne en person for hver stasjon, og si: «Slik, ja!»

Vel, det ville fremdeles være et rot.

Så la oss ansette flere lokomotivførere og flere stasjonsbetjenter og flere
lokomotivførere og flere stasjonsbetjenter ... og ende opp med et forvirrende
rot, en enorm lønningsliste og et elendig produkt. Det er slik myndigheter gjør
det. Og det er verdt å legge merke til at nåværende myndigheter ikke har noe
annet produkt enn katastrofer.

Nei, vi må løse dette på en helt annen måte.

Vi kommer ingen vei, og vi får ingen fornuftig orgtavle, og ingenting vil
fungere eller være levedyktig med mindre VI TELLER OPP PRODUKTENE
RIKTIG, OG UTVIKLER HATTER SOM SKAL OPPNÅ DEM.

Når vi har gjort dette, kan vi arrangere hattene på en orgtavle slik at det
finnes en strøm, kommandokanaler og kommunikasjonskanaler, og dermed
har vi en orgtavle.

Du kan ikke utarbeide en orgtavle før du har telt opp produktene!
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Etter som volumet øker, beregner du produktene som kommer før
sluttproduktet, og lager hatter for dem.

Kvaliteten på sluttproduktet avhenger av en virkelig orgtavle og hatter,
begge deler fullstendige og virkelige, folkene opplært i dem og funksjonene
UTFØRT.

La oss nå se hvordan du deler opp et sluttprodukt i de produktene som til
sammen utgjør det.

Vi har sluttproduktet til en jernbane – last forflyttet på en levedyktig måte.
Hvor mange mindre produkter utgjør det store produktet?

Det er et spørsmål om maskineri her. Enhver maskin har to produkter: (a)
selve maskinen i god, fungerende stand, (b) maskinens produkt. En reparatør,
en lokomotivverkstedsmann og en lokomotivstallansvarlig har alle et produkt
under (a). Det er bare for maskinen, lokomotivet.

Under (b) har vi det selve maskinen produserer (trukkede tog når det
gjelder et lokomotiv).

Her har vi da to hovedprodukter – og disse kan deles opp i mindre produkter,
som ligger tidligere i rekkefølgen enn sluttproduktet.

Det finnes et enda tidligere produkt før disse – innkjøpte lokomotiver. Og
et tidligere produkt før det – finansiering av utstyr.

Når det gjelder selve lasten – en levert last, akseptert av en varemottaker i den
andre enden – vil du oppdage et produkt etter hvert som du følger rekkefølgen
bakover – lagret last. Og før det – losset last. Og før det – forflyttet last. Og før det
– innlastet last. Og før det – last innsamlet for sending. Og før det – fraktkontrakter
skaffet. Og før det – annonsering plassert synlig for offentligheten. Og før det
– undersøkelser av publikums fraktbehov. Og før det – undersøkelse av aktiviteter
som trenger fraktservice.

Hvert av disse produktene er en hatt.

Når vi ser over dette igjen, finner vi at det ikke er noen avgifter eller penger
involvert, så det finnes ingen økonomisk levedyktighet. Dermed har vi enda
et produkt, inntekten som er nødvendig for at organisasjonen skal overleve og
betale sine regninger, kjøpe inn det som trengs for fremtidig produksjon og så
videre. Dette produktet har selvfølgelig hatter som går forut for det. En del
mennesker (og mange ledere) er ikke produktbevisste. De tror at penger
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ramler i fanget på et selskap eller faller ut av et tv-apparat. De kan ikke tenke
ut rekkefølgen av produkter som er nødvendig for å skaffe inntekt. Så de går
konkurs og sulter. Det finnes alltid en mengde tidligere produkter før produktet
inntekt. Folk som er fikserte, fikserer bare på selve pengene, har ingen
produktrekkefølge, og går derfor konkurs eller er fattige.

Man må ha et ønskverdig produkt som selges for mer enn det koster å
produsere, og man må selge og levere det for å få inntekt.

Selv under sosialisme eller kommunisme må spørsmålet «hvordan under-
holder det seg selv» forstås og besvares, og man må identifisere produktrekkefølgen
og få lagd orgtavle og hatter for den. I et slikt samfunn uten penger må orgtavlen
lages mye strammere, da penger gir fleksibilitet, og mangel på penger som en
fungerende faktor skaper problemer som er vanskelige å løse.

Organisering

For å organisere noe må man bare:

1. Bringe på det rene hva sluttproduktet er.
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2. Arbeide seg bakover i rekkefølge for å fastslå de tidligere produktene
som er nødvendige for å skape hvert neste produkt, og som alle i rekkefølge
til sammen blir sluttproduktet.

Ingredienser levert til bakeriet

Leverte ingredienser

Forberedte ingredienser

Blandede ingredienser

Knadde ingredienser

Bakt brød

Pakket brød (sluttprodukt)

MEL

MEL

VARE-
LEVERING 

HER
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3. Poste det i form av en større og større vertikal fullstendighet av
produktet, for å få kommandokanaler.

4. Justere det for strømmer.

LAGERKONTORIST

FORBEREDENDE BAKER

BAKER

Lager Lager

Baker
Forberedende 

baker
Forberedende 

baker
Baker

NÅVÆRENDE NYTT
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5. Utpeke dets kommunikasjonsrekkefølge.

LAGERKONTORIST

FORBEREDENDE BAKER

BAKERE

Leverte 
ingredienser

Forberedte 
ingredienser
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6. Utarbeide handlingene som resulterer i hvert produkt. Skrive disse
som funksjoner og handlinger, og inkludere alle ferdigheter.

BAKERI

FUNKSJONER OG HANDLINGER

A. Lager av ingredienser klare for levering til 

forberedende bakere.

Finne leverandører

Kjøpe ingredienser

Lagre ingredienser

Ta hånd om regnskap

B. Ingredienser forberedt for bakere i korrekte 

mengder.

Lese oppskrifter

Måle ingredienser

C. Ingredienser blandet i henhold til oppskrift, 

bakt og pyntet som nødvendig.

Lese oppskrifter

Blande ingredienser

Kna deig

Forberede former

Stille inn ovner

Pynte produktene
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7. Navngi disse som poster.

BAKER

LAGERKONTORIST

FORBEREDENDE 
BAKER
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8. Poste dem.

9. Drille dette for å gjøre det kjent.

BAKERIAVDELING

Jonas Brun

SJEFSBAKER

LAGERKONTORIST

Anders Dahl

FORBEREDENDE BAKERE

Jens Andersen

Petter Johansen

BAKERE
Robert Roaldsen

Filip Gundersen

Organiseringstavle for bakeriet
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10. Sette sammen og utstede materialpakker som beskriver funksjonene
og pliktene til hver hatt.

11. Gjøre disse kjent.
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12. Få funksjonene utført slik at produktene oppstår.

Baker-
forsyninger Mel

Lager
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Dette er hva som kalles «organisering».

Som en kommentar, jernbanenes levedyktighet forfalt fordi de ikke
organiserte fullstendig, og de ble ikke lenger så mye brukt.

Jernbanene tror at det er myndighetene, konkurranse fra fly eller mange
andre ting. Det er ikke det. De hadde for mange manglende hatter, var faktisk
for uorganisert til å holde tritt med samfunnets krav, sluttet å levere fullt ut,
og forfalt. Faktisk har det aldri eksistert et større behov for jernbaner enn i
dag. Likevel leverer de ikke den servicen de burde, fordi de er uorganisert, har
en dårlig orgtavle og er dårlig hattet. Derfor møter de motstand, blir regulert
av myndighetene, fagforeningene hamrer løs på dem, og de har kollapset.

For å få et kvalitetsprodukt, organiser!

For å heve moralen, organiser!

For å overleve, organiser!

Sluttproduktet blir resultatet når hvert av de tidligere trinnene i en organisert aktivitet 
gjøres.
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ORGANISERINGSTAVLE
Som du har lest i tidligere deler av dette heftet, er det i Scientologi

gjort betydelige gjennombrudd innen emnet organisering. Disse er
imidlertid bare en liten del av naturlovene om organisasjon som er
oppdaget og utviklet i Scientologi ved å forske på og oppdage de
fundamentale aksiomene for alt liv. Da disse aksiomene – grunnlaget for
selve eksistensen – ble konstatert, kastet det lys over alle områder.

Scientologi gjør den dugelige mer dugelig. Hver av dens
organisasjoner har som mål å levere denne teknologien til individene i
sitt lokalsamfunn slik at de blir mer dugelige, forbedrer sine egne liv og
livene til dem rundt seg. Som et resultat av dette kan individet oppnå
sine personlige mål, samfunnet som et hele vil vokse, og det vil skapes
en ny sivilisasjon fri fra den sinnssykdom, konflikt og strid som har
plaget mennesket i årtusener. Dette er det endelige målet til Scientologi.

For å gjøre det mulig å gi maksimal service til individet og dets
lokalsamfunn, er det nødvendig for en Scientologi-organisasjon å være
svært organisert og effektiv. Eksisterende organisasjonskart var vanligvis
bare kommandokart som viste retningen av ordrer fra topp til bunn, og var
langt fra brukbare for de unike målene til en Scientologi-organisasjon. Det
trengtes et organisasjonsmønster som primært dreide seg om å levere
Scientologi-tjenester, og som sørget for de andre funksjonene som er
nødvendige for både å fortsette organisasjonens eksistens og å gjøre den
i stand til å vokse lett mens den oppnår sitt mål. Derfor var det
nødvendig å utforme en organiseringstavle spesielt for Scientologi-
organisasjoner.

Hvert område av en Scientologi-organisasjon fungerer på én av to
måter. Enten leverer den tjenester som organisasjonen tilbyr, slik som
dens mange kurs, eller den hjelper disse områdene ved å ansette og
plassere personell, betale organisasjonens regninger, ta seg av dens stab,
informere publikum om tjenestene som organisasjonen tilbyr, og
mange, mange andre aktiviteter. Alle deler av en Scientologi-
organisasjon fungerer sammen som et samlet og målrettet hele for å
oppnå organisasjonens mål. Og det er organiseringstavlen som gir den
det grunnleggende fundamentet for å lykkes.
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Selv om denne organiseringstavlen opprinnelig ble utviklet for bruk
i Scientologi-organisasjoner, så er det fine med den at den er fleksibel i
anvendelse. Siden den baserer seg på lovene om livet selv, kan ethvert
virksomhetsområde og enhver organisasjon anvende den, uansett
hvordan disse fungerer eller hvor store de er. En enkeltperson kan
dessuten bruke den til å organisere sitt liv og forbedre sin egen eksistens.

Organiseringstavlen er delt inn i sju markante områder som blir kalt
divisjoner. De nummereres fra 1 til 7. Hver av dem utfører de
funksjonene som er nødvendige for å produsere et produkt som er
spesifikt for den divisjonen.

For at en hvilken som helst organisasjon skal ha fremgang, må man utføre alle
aktiviteter som er dekket av disse divisjonsnavnene. Disse er: ledelse,
kommunikasjoner, disseminering (reklamerer for og markedsfører organisasjonens
tjenester og produkter), økonomi, produksjon, kvalifikasjoner (sørger for kvaliteten
til organisasjonens tjenester og produkter), og publikum (informerer nytt publikum
om organisasjonens tjenester og produkter). En organisasjon som mangler en eller
flere av disse divisjonene, vil mislykkes.

Selv om denne sju divisjoners organiseringstavlen ser ut til å ha et antall divisjoner
som bare vil passe inn i en stor gruppe, så passer den, som allerede nevnt, på enhver
organisasjon av enhver størrelse. Problemet med å utlede denne tavlen bestod i hvor-
dan man skulle overvinne de kontinuerlige organisasjonsmessige forandringene på

DIVISJONENE I EN ORGANISASJON

LEDELSES-
DIVISJONEN 7

KOMMUNIKASJONS-
DIVISJONEN 1

DISSEMINERINGS-
DIVISJONEN 2

ØKONOMI-
DIVISJONEN 3

PRODUKSJONS-
DIVISJONEN 4

KVALIFIKASJONS-
DIVISJONEN 5

PUBLIKUMS-
DIVISJONEN 6
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grunn av ekspansjon, og hvordan man skulle anvende den på organisasjoner av for-
skjellige størrelser. Derfor går denne tavlen fra én person til tusener uten å bli
forandret. Bare færre eller flere poster blir besatt. Det er den eneste forandringen.

Det er unikt for denne organiseringstavlen at man kommer inn på den fra venstre
og fortsetter mot høyre, starter med divisjon 1 og flytter seg gjennom divisjonene til
divisjon 6, og så ut. Et individ eller en partikkel går ikke gjennom divisjon 7 – denne
divisjonen koordinerer aktivitetene til resten av organisasjonen, og passer på at den
fungerer riktig og oppnår sine mål. Organiseringstavlen skulle ideelt sett bli montert
på en stor sylinder, for å vise at den flyter i en kontinuerlig sirkel med divisjon 7 som
møter divisjon 1. For å understreke dette faktumet er divisjon 7 plassert før resten av
divisjonene på tavlen.

Divisjonene 1 til 7 er ikke vilkårlig arrangert, men beskriver en sekvens kjent
som produksjonssyklusen. En grunnleggende lov i dette universet er at enhver
handlingssyklus må gå gjennom nøyaktig disse sju hovedstadiene for at den skal bli
vellykket gjennomført. Med andre ord må alle sju divisjonene fungere skikkelig i en
organisasjon eller et selskap som vil produsere et produkt eller en service av høy
kvalitet. Gjennom tidene har talløse sivilisasjoner, regjeringer og grupper blitt offer
for forskjellige onder og forsvunnet fra jordens overflate. Det var mangel på en eller
flere divisjoner som forårsaket denne fiaskoen.

Når man inspiserer denne orgtavlen, blir det straks tydelig hvor direkte
anvendelig den er på en organisasjon av enhver størrelse eller på et individs liv.

For eksempel trenger du å være i kommunikasjon med mennesker om hva du
gjør, og få etablert dine kommunikasjonslinjer.

Disseminering vil medføre å fortelle folk hva du produserer, og å reklamere for
dette.

Du må ha de fysiske materialene for å produsere ditt produkt, som er
Økonomidivisjonen. Dette omfatter midler til å kjøpe materialene og metoder for å
kjøpe dem, så vel som det å ta deg av dine verdier.

Og så er det produksjon av produktet – servicen som ytes eller artikkelen som blir
produsert.

Og når produktet er komplett, inspiserer Kvalifikasjonsdivisjonen det for å
forsikre at det oppfyller kravene til et produkt. Hvis ikke, fås det skikk på dem som
er involvert, så produktet blir verdifullt og kan bli utvekslet. Kvalifikasjon omfatter
også videreføringen av din egen utdannelse og trening og det samme for personellet
i en organisasjon.
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Med en gang produktet er kvalifisert, distribuerer Publikumsdivisjonen det. Den
skaper nytt publikum som kan motta det, og gjør dem kjent med og får dem til å
ønske seg deg og dine produkter.

Lederdivisjonen etablerer mål og planlegger for fremtiden, og får ting til å fungere
og løser forskjellige problemer og feil som kan oppstå.

Oppgavene hver divisjon utfører er videre inndelt i departementer, vanligvis tre
stykker, hvilket til sammen utgjør tjueen stykker. Hvert departement har et bestemt
produkt eller bestemte produkter, som resulterer i divisjonens samlede produkt når
de blir legges sammen.

For eksempel er Kommunikasjonsdivisjonens sluttprodukt effektivt, produktivt
og etisk personell. Det første departementet er Departementet for ruting og personell,
som har som produkt et effektivt personell som er postet og hattet. Noen av
funksjonene i dette departementet er å motta personer som kommer inn i
organisasjonen, og rute dem til den riktige terminalen i organisasjonen, å ansette
personell, å bestemme den riktige utnyttelsen av nye stabsmedlemmer og plassere
dem korrekt for å assistere organisasjonens ekspansjon, og å se til at organisasjonens
stabsmedlemmer kjenner sine plikter.

Departementet for kommunikasjoner er helt ansvarlig for kommunikasjonene
inn til og ut av organisasjonen, og de som strømmer mellom organisasjonens
stabsmedlemmer. Dets produkt er kommunikasjoner som er lett mottatt og raskt
levert. Det tar telefonene, dirigerer dem raskt til den riktige terminalen, mottar
innkommende post og distribuerer den raskt til stabsmedlemmene over hele
organisasjonen, ser til at organisasjonen kommuniserer til sitt publikum i stort
volum, etablerer organisasjonens kommunikasjonssystemer så stabsmedlemmer og
ledere kan sende og motta kommunikasjoner som er nødvendig for å få
organisasjonen til å fungere på en vellykket måte, og ruter raskt de interne
meldingene blant stabsmedlemmene.

Det tredje departementet er Departementet for inspeksjon og rapporter, med
produktet etisk, produserende personell. Det inspiserer nåværende
organisasjonsprosjekter og rapporterer deres status til ledere, slik at man kan handle
for å korrigere eventuelle feil eller mangler hvor det trengs. Det samler og lager grafer
for organisasjonens statistikker, så lederne kan inspisere og analysere disse slik at de
kan forbedre produksjon og effektivitet, og opprettholder et høyt nivå av etisk atferd
i organisasjonen.
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Hvert individ har sin egen tjueen departementers orgtavle. Hans overlevelse
og suksess styres av i hvilken grad disse departementenes funksjoner blir utført.

Å anvende organiseringstavlen på livet sitt er ganske enkelt. Ved å ta opp
funksjonene gjort av et departement, og sammenligne dem med sine egne
aktiviteter, kan man fastslå om disse blir gjort eller om de mangler. Ved å
fortsette på denne måten for de resterende departementene kan man fastslå
hvilke funksjoner eller til og med departementer som mangler på ens egen
orgtavle. Man kan så gå til handling for å rette på disse manglene og forbedre
livet sitt.

En forenklet versjon av Scientologi-orgtavlen følger. Den beskriver divisjonenes
funksjoner slik de kan anvendes av ethvert individ, enhver organisasjon eller
enhver gruppe.

Kommunikasjonsdivisjonen

DIVISJON 1

DEPARTEMENT 1

Departementet for 
ruting og personell

DEPARTEMENT 2

Departementet for 
kommunikasjoner

DEPARTEMENT 3

Departementet for 
inspeksjoner og rapporter
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Enhver organisasjon 
trenger en 
ledelsesstruktur som 
sørger for overvåking 
og koordinering av 
divisjonenes 
aktiviteter. På denne 
sju divisjoners 
organiseringstavlen 
er det en leder for 
hver divisjon. For å 
sørge for optimal 
ledelse av divisjonene 
er det to ledende 
sekretærer. Den ene 
for tre divisjoner og 
den andre for fire 
divisjoner. Hele 
organisasjonen blir 
ledet av en ansvarlig 
leder. Han arbeider 
gjennom de ledende 
sekretærene for å 
passe på produksjonen 
og ekspansjonen til 
organisasjonen sin.

SJU 
DIVISJONERS 
ORGANISERINGS-
TAVLE

LEDENDE 
KOMMUNIKASJONSSEKRETÆR

DIVISJON 7

DIVISJON 1

DIVISJON 2

Denne divisjonen 
koordinerer og overvåker 
organisasjonens 
aktiviteter slik at den 
fungerer problemfritt, 
produserer sine 
produkter på en lønnsom 
måte, og leverer sine 
produkter og tjenester til 
personer og til samfunnet 
med høy kvalitet.

KILDEKONTORET

� Ser til at 
organisasjonens teknologi 
og policy blir fulgt uten 
avvik. I et selskap kunne 
dette kontoret innbefatte 
kontoret til personen som 
startet organisasjonen, 
eller han som hadde 
utviklet produktet som 
selskapet produserer. 
Holder organisasjonens 
eiendommer i god stand 
og skaffer mer plass for å 
huse ekspansjon.

KONTORET FOR EKSTERNE 
AFFÆRER

� Tar hånd om 
organisasjonens ytre 
omgivelser. Opprettholder 
korrekte relasjoner til 
styresmaktene og tar seg 
av juridiske anliggender.

KONTORET TIL 
ANSVARLIG LEDER

� Tar hånd om 
organisasjonens 
planlegging og får den 
gjennomført så målene 
blir nådd. Koordinerer 
og får organisasjonens 
funksjoner utført. Holder 
organisasjonen solvent, 
levedyktig, produktiv 
og ekspanderende i alle 
divisjoner og 
departementer.

Denne divisjonen er 
fullstendig ansvarlig for 
etableringen av 
organisasjonen.

DEPARTEMENTET FOR 
RUTING OG PERSONELL

� Ansetter kvalifiserte 
stabsmedlemmer og 
plasserer dem der det er 
til individets og 
organisasjonens beste. 
Får nye og eksisterende 
stabsmedlemmer hattet 
og satt i lære for å gjøre 
jobbene sine.

DEPARTEMENTET FOR 
KOMMUNIKASJONER

� Etablerer standard 
kommunikasjonssystemer 
og får inn etablerte 
kommunikasjonsruter så 
all kommunikasjon blir 
raskt og riktig håndtert. 
Sørger for at 
korrespondanse til og fra 
organisasjonens 
publikum ankommer og 
blir raskt behandlet.

n DEPARTEMENTET FOR 
INSPEKSJONER OG RAPPORTER

 Samler og grafer 
nøyaktig organisasjonens 
statistikker for ledelsens 
bruk. Opprettholder et 
høyt nivå av etisk atferd 
blant staben. Inspiserer 
organisasjonens 
aktiviteter slik at alle 
vanskeligheter som 
hemmer ekspansjon blir 
oppdaget og rapportert til 
den riktige lederen for en 
rask løsning.

Denne divisjonen gjør 
organisasjonens 
produkter og tjenester 
bredt kjent og etterspurt, 
og skaper dermed en stor 
mengde publikum som 
skaffer seg dem.

DEPARTEMENTET FOR 
REKLAME OG MARKEDSFØRING

� Lager informative 
utsendelser, tidsskrifter 
og annen markedsføring 
basert på resultater av 
spørreundersøkelser,
for å informere publikum 
om organisasjonens 
tjenester og produkter og 
de trykte materialene den 
tilbyr, slik at disse 
anskaffes i en levedyktig 
mengde.

DEPARTEMENTET FOR 
PUBLIKASJONER

� Lagrer alt publisert 
materiale slik at de er 
klare og tilgjengelige for 
salg, og leverer raskt disse 
til individer som kjøper 
dem.

DEPARTEMENTET FOR 
REGISTRERING

� Kontakter individer 
som har uttrykt interesse 
for organisasjonens 
produkter, slik at de 
skaffer seg disse. Fører 
nøyaktige arkiver over 
folk som tidligere har 
mottatt service eller 
skaffet seg produkter fra 
organisasjonen, og 
korresponderer med dem 
slik at de kan anskaffe 
flere produkter og 
tjenester.

LEDELSESDIVISJONEN

KOMMUNIKASJONSDIVISJONEN

DISSEMINERINGSDIVISJONEN

LEDER FOR DIVISJON 7 DIVISJONSLEDER FOR 
DISSEMINERING

DIVISJONSLEDER FOR 
KOMMUNIKASJON

KILDEKONTORET KONTORET FOR 
EKSTERNE 
AFFÆRER

KONTORET TIL 
ANSVARLIG LEDER

DEPARTEMENTET 
FOR RUTING OG 

PERSONELL

DEPARTEMENTET  
FOR 

KOMMUNIKA-
SJONER

DEPARTEMENTET 
FOR INSPEKSJONER 

OG RAPPORTER

DEPARTEMENTET 
FOR 

REKLAME OG 
MARKEDSFØRING

DEPARTEMENTET 
FOR 

PUBLIKASJONER

DEPARTEMENTET 
FOR 

REGISTRERING



ANSVARLIG 
LEDER

LEDENDE 
ORGANISASJONSSEKRETÆR

Denne divisjonen hånd-
terer organisasjonens 
økonomiske anliggen-
der, verdier og materiell 
slik at dens fysiske 
eiendeler blir tatt 
fullstendig vare på. 
Dermed gjør den orga-
nisasjonen i stand til å 
produsere sine produk-
ter, levere sine tjenester 
og holde seg solvent.

DEPARTEMENTET FOR 
INNTEKTER

� Håndterer og bokfø-
rer korrekt 
innkommende penge-
summer som er mottatt 
for organisasjonens 
produkter. Fører kunde-
kontomapper nøyaktig, 
og innkasserer all kre-
ditt som organisasjonen 
har utestående.

DEPARTEMENTET FOR 
UTBETALINGER

� Utbetaler midler for 
innkjøp og betaling av 
alle regninger, og betaler 
også stabsmedlem-
mene, slik at de 
finansielle forpliktelsene 
blir oppfylt og de andre 
divisjonene har de 
økonomiske midlene 
til å produsere sine 
produkter.

DEPARTEMENTET FOR 
FORTEGNELSER, AKTIVA 
OG MATERIELL

� Håndterer 
organisasjonens 
forsyninger, fører 
nøyaktig protokoll 
over alle finansielle 
transaksjoner, gjør 
enhver nødvendig 
bokføring og finansielle 
rapporter, og bevarer 
alle aktiva og reserver.

DIVISJONSLEDER FOR ØKONOMI

DEPARTEMENTET 
FOR 

FORTEGNELSER, 
AKTIVA OG 
MATERIELL

ØKONOMIDIVISJONEN

DEPARTEMENTET 
FOR 

INNTEKTER

DIVISJONSLEDER FOR PRODUKSJON

DIVISJON 4

PRODUKSJONSDIVISJONEN

DIVISJONSLEDER FOR 
KVALIFIKASJONER

DIVISJON 5

KVALIFIKASJONSDIVISJONEN

DIVISJONSLEDER FOR PUBLIKUM

DIVISJON 6

PUBLIKUMSDIVISJONEN

DEPARTEMENTET 
FOR 

UTBETALINGER

DEPARTEMENTET 
FOR 

PRODUKSJON

DEPARTEMENTET 
FOR 

PRODUKSJONS-
TJENESTER

DEPARTEMENTET 
FOR 

AKTIVITET

DEPARTEMENTET 
FOR 

SERTIFIKATER OG 
BELØNNINGER

DEPARTEMENTET 
FOR 

EKSAMENER

DEPARTEMENTET 
FOR 

GJENNOMGÅELSE

DEPARTEMENTET 
FOR 

SUKSESS

DEPARTEMENTET 
FOR 

PUBLIKUMS-
INFORMASJON

DEPARTEMENTET  
FOR 

CLEARING

Denne divisjonen 
sørger for produkter og 
tjenester av ypperlig 
kvalitet uten 
forsinkelse til sitt 
publikum.

DEPARTEMENTET FOR 
PRODUKSJONSTJENESTER

� Hjelper divisjonen 
med å forutse hvilke 
midler som trengs for å 
produsere, og ser til at 
de ankommer i tide slik 
at produksjon kan bli 
gjort, og planlegger 
produksjon for 
maksimal effektivitet og 
service til publikum.

DEPARTEMENTET FOR 
AKTIVITET

� Forbereder 
ressursene som trengs til 
å produsere 
organisasjonens 
produkter og levere 
dem.

DEPARTEMENTET 
FOR PRODUKSJON

� Produserer 
organisasjonens produkt 
og leverer dens service 
raskt, i stor mengde og 
med høy kvalitet slik at 
folk blir tilfredse med 
resultatene.

Denne divisjonen 
passer på at ethvert 
produkt som forlater 
organisasjonen, har det 
forventede kvalitetsnivå.

DEPARTEMENTET FOR 
EKSAMENER

� Eksaminerer 
gyldigheten og 
riktigheten av produkter, 
videregir disse til 
gjennomgåelse eller 
sertifisering slik at 
ethvert produkt blir 
sertifisert, eller rettet på 
slik at det kan bli 
sertifisert.

DEPARTEMENTET FOR 
GJENNOMGÅELSE

� Går gjennom 
organisasjonens produkt 
for å isolere årsakene til 
ethvert kvalitetsnivå som 
er lavere enn det 
akseptable. Går
også gjennom 
stabsmedlemmers 
handlinger og retter på 
dem der hvor det trengs, 
slik at teknologi og 
policy blir anvendt med 
utsøkte resultater. Tar seg 
av stabsmedlemmene 
som individer slik at 
de blir fullt trent i alle 
aspekter av jobbene 
sine og i organisasjonens 
policy og teknologi, 
og blir kompetente 
gruppemedlemmer 
som bidrar med noe.

DEPARTEMENTET FOR 
SERTIFISERING OG 
BELØNNINGER

� Utsteder og registrerer 
gyldige attesteringer om 
ferdighet, tilstand og 
fortjeneste som ærlig er 
fortjent, oppnådd og 
inntjent. Er på utkikk 
etter eventuelle spolerte 
produkter, og sørger for 
at de blir korrigert.

Denne divisjonen skaper 
gjennom alle sine 
aktiviteter kjennskap til 
organisasjonens tjenester 
og produkter, og 
distribuerer dem til det 
brede publikum.

DEPARTEMENTET FOR 
PUBLIKUMSINFORMASJON

� Passer på at utseendet 
til organisasjonen og dens 
personell er fortreffelig. 
Gjør organisasjonen 
og dens tjenester og 
produkter godt kjent i 
samfunnet. Arbeider med 
grupper i lokalsamfunnet 
og andre organisasjoner 
for å forbedre samfunnet.

DEPARTEMENTET 
FOR CLEARING

� Etablerer og 
lager produktive 
distribueringspunkter 
utenfor organisasjonen, 
som tilbyr dens tjenester 
og produkter til nytt 
publikum.

DEPARTEMENTET FOR 
SUKSESS

� Registrerer og gjør 
godt kjent for publikum 
hvor vellykket 
organisasjonens 
aktiviteter er, og 
dens produkter.

DIVISJON 3



ORGANISERING 
OG MORAL

Grunnelementene i organisering, slik man finner dem i dette heftet,
fremlegger oppdagelser som kan snu forfallet i enhver organisasjon, og bringe
produktivitet eller øke den ordnede ekspansjonen i en allerede fremgangsrik
gruppe. De kan brukes hjemme, på skolen, på arbeidsplassen – anvendelses-
mulighetene er ubegrensede. En person kan ha nytte av å organisere sine
aktiviteter.

Hvis du organiserer godt og effektivt, vil du ha god moral. Du vil også ha
forbedrede tilstander.

Hvor som helst moralen er dårlig, organiser!

En svært grundig spørreundersøkelse hos folk viser at deres grunnleggende
protester retter seg mot mangel på organisering. «Det går ikke riktig for seg!»
er grunnen til at de protesterer mot ting.

Å anvende organiseringsteknologien kan glatte over disse protestene,
frembringe økt produksjon og dermed bedre moral.

Selv om de kan kreve at individet eller gruppen i en viss grad endrer sine
operasjonsmetoder, er disse grunnelementene i organisering relativt enkle å
anvende. Og hvis man ønsker seg suksess, er de alle vel verdt anstrengelsen,
for det er entydig bevist at de virker. Ved å bruke disse prinsippene kan man
få enhver virksomhet til å blomstre. �
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PRAKTISKE ØVELSER

1 Skriv ned noe du vil oppnå, for eksempel en ren bil, en liten hage som er
beplantet, et rom i huset som er malt, osv. Dette bør være noe som du
kan gjøre nå og på relativt kort tid. Lag så en liste over de handlingene
som må gjøres for at denne handlingen skal bli endelig fullført. Gjenta
det ovenstående to eller flere ganger for forskjellige ting du ønsker å
oppnå.

2 Ta en av listene du har skrevet i den foregående øvelsen, og utfør faktisk
disse trinnene til handlingen er fullført.

3 Skriv ned et produkt til en organisasjon eller aktivitet som du har litt
kjennskap til. Skriv så ned hvordan dette produktet utveksles innenfor
eller utenfor organisasjonen eller aktiviteten.

4 Gjør de følgende trinnene:

a. Skriv ned navnet til en post eller jobb som du har litt kjennskap til.

b. Skriv ned partikkelen eller partiklene som denne posten eller jobben
håndterer.

c. Skriv ned hvordan partikkelen/partiklene du listet opp under (b) vil
bli forandret av en person som har denne jobben eller posten.

d. Gjenta trinn (a) til (c) for to andre eksempler på poster eller jobber.

5 Beskriv kort din egen hatt, og skriv ned dens produkt(er). Gjenta disse
to trinnene ti ganger til for andre hatter i organisasjoner eller aktiviteter
som du har litt kjennskap til.

6 Skriv ned en liste for en av hattene som du navnga i forrige øvelse, med
innholdet som må være inkludert i en pakke av materialer som vil lære et
individ handlingene som må til for å produsere jobbens produkt. Gjør
dette for en annen hatt fra den samme listen.
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7 Gjør de følgende trinnene:

a. Utarbeid og skriv ned  sluttproduktet til en organisasjon, en del av en
organisasjon eller en aktivitet som du har litt kjennskap til.

b. Finn ut og skriv på en liste de mindre produktene tidligere i
rekkefølgen enn sluttproduktet, ved å arbeide deg bakover i rekkefølgen.

c. Skriv ned hvordan du vil plassere postene for å få kommandokanalene.

d. Gjenta trinn (a)–(c) for to andre organisasjoner eller aktiviteter du har
litt kjennskap til eller kunnskap om.

8 Skriv ned navnet til en aktivitet, organisasjon eller del av en organisasjon
som du har observert eller vært del av, og som trenger å justere
strømmene sine. Tegn ned så godt du kan hva som er de eksisterende
strømmene. Tegn så ned hvordan de burde justeres for å forbedre dens
organisasjon og produksjon.

9 Ta et av de mindre produktene som du listet opp i nr. 7 ovenfor. Skriv
ned tre eksempler på funksjoner og handlinger som må bli gjort for å
frembinge det mindre produktet. Gjenta dette for to andre mindre
produkter.

10Bruk dataene du skrev opp i øvelse nr. 7, og skriv ned for deg selv tre
eksempler på poster som ville gjøre funksjonene som ville frembringe
de mindre produktene og sluttproduktene.

11Utarbeid organisasjonens eller aktivitetens Produksjonsdivisjon med
dataene i de to foregående praktiske oppgavene og i øvelse nr. 7. Bruk
materialene i dette heftet som referanse for å utføre trinnene som
er nødvendige for å gjøre dette. Lag en skisse av Produksjonsdivisjonen
som viser de forskjellige postene med navn.

12Skriv ned et realistisk eksempel på en handling du kan gjøre som ville
være en del av Kommunikasjonsdivisjonen i en organisasjon eller
aktivitet. Gjenta dette for hver av de resterende seks divisjonene:
disseminering, økonomi, produksjon, kvalifikasjon, publikum og ledelse.
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13 Skaff et stort ark, eller teip sammen flere ark for å lage et større ark.
Ved å bruke den sju divisjoners organiseringstavlen som er gitt i dette
heftet, skisser et omriss av en tjueen departementers organiseringstavle.
Gjør det slik: (a) Legg papiret på en flat overflate slik at langsiden
ligger fra venstre mot høyre foran deg. (b) Tegn vertikale skillelinjer
for de sju divisjonene. Bruk hele bredden av arket bortsett fra en liten
marg på hver side. Hver divisjon skal være omtrent like bred, jevnt
fordelt over hele arket. Tegn horisontale linjer tvers over toppen og
bunnen av de vertikale linjene som du har tegnet. La det være 12–13
cm klaring på toppen av arket. (c) Tegn tre departementer for hver
divisjon, hvert departement med omtrent samme bredde. (d) Skriv
inn navnene på divisjonene og departementene øverst på hver av dem
på skissen. Fortsett til neste øvelse.

14Som den siste øvelsen, utarbeid en tjueen departementers orgtavle for
ditt eget liv. For å gjøre dette bruker du skissen av en tjueen
departementers orgtavle som du tegnet i den foregående øvelsen, og
den sju divisjoners organiseringstavlen. Sammenlign livet ditt med 
funksjonene til divisjonene og departementene for å finne dem som 
mangler. Ta funksjonene som er gitt for departement 1, og avgjør 
hvilke som blir utført i livet ditt og hvilke som ikke blir utført. Der 
hvor du finner noe som mangler (som ikke blir utført i livet ditt), 
skriv det ned i kolonnen for departement 1 på orgtavleskissen din. Gå 
så videre til neste departement. Fortsett på denne måten inntil du har 
analysert livet ditt mot hele organiseringstavlen. Utnytt hva du har 
funnet i denne analysen til å få inn de manglende funksjonene og
departementene i livet ditt.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Enkeltpersoner, familiemedlemmer og
ledere har skapt dramatiske og varige
forandringer ved å bruke de grunn-
leggende verktøyene for organisering
slik de er utformet av Hubbard. Hans
oppdagelser markerte for alltid slutten
på de mørke tidene innen organiser-
ingsteknologi. De som bruker disse
oppdagelsene, finner at de er så lette og
effektive å anvende at de daglig oppnår
mirakler i selskapene sine. Bruken av
den i hjemmet har skapt langt mer
givende og produktive familieaktiviteter.
Stresset i forretningslivet og alle syk-
dommene som følger med det, blir noe
som hører fortiden til, og erstattes med
velvære og en ekte glede over å produ-
sere. Denne teknologien motvirker til
og med uforutsigbarheten ved fremtidig
overlevelse for en selv og ens gruppe-
bestrebelser. Den økte produktiviteten og
tilfredsstillelsen som er resultatet av å
kunne styre en organisasjons affærer på
en forårsakende måte, avspeiles i beret-
ningene om anvendelse nedenfor.

Som administrerende direktør for et
miljøselskap i Burbank, California, har en
mann brukt L. Ron Hubbards administra-
tive teknologi i alle de tolv årene selskapet
han driver har eksistert.

«Vi har vokst fra et lite kontor med
en individuell grunnlegger til et selskap
med hovedkontor på 2400 kvadratmeter
med to hundre ansatte og ti kontorer over
hele California. Selskapet vårt har tre år
på rad vært på listen over de fem hundre
hurtigst voksende private selskaper i
USA. Dette er et direkte resultat av L. Ron

Hubbards administrative teknologi om
organiseringstavler og andre emner, alt
utarbeidet for å gi resultater. Etter å ha
studert økonomi på Illinois Universitetet
visste jeg lite om den egentlige driften av
et selskap. Jeg kan tilskrive dette selskap-
ets suksess til bruken av Hubbards
teknologi, og det alene.»

En ung sjømann hadde som mål å arbeide
i musikkbransjen. Han arbeidet med dette,
men kunne egentlig ikke komme noen-
steds, inntil han ble kjent med Hubbards
teknologi om organiseringstavlen:

«Jeg har drevet med profesjonell musikk
hele mitt liv før jeg ble sjømann, og jeg
ønsket å gå tilbake til å arbeide med
musikk. Jeg prøvde virkelig å få det til å
skje, men dette pågikk i nesten fem år

Mens 10 
   prosents årlig 

ekspansjonsrate 
er meget 
akseptabelt for 
mange selskaper, 
oppnår de     
 som bruker 
Scientologis 
administrative 
prinsipper, 
rutinemessig en 
langt høyere grad 
av suksess.

BEVIS PÅ AT DET 
VIRKER

25 %
TIL 

200 %

10 %

Ekspansjonsrate som anses for 
å være vellykket.

Ekspansjonsrater med bruk av 
Scientologis administrative 

teknologi.
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uten resultat. Så lærte jeg om Hubbards
teknologi angående orgtavler, og begynte
å anvende særlig dataene om divisjonene
4 og 6. Jeg oppdaget plutselig at mine
ferdigheter var etterspurt. Mindre enn en
måned etter at jeg begynte å anvende
disse dataene, henvendte en personal-
direktør fra et musikkselskap seg til meg
og ville at jeg skulle starte å arbeide i et
veldig avansert musikkstudio. Mens jeg
ventet på å starte, begynte jeg å produ-
sere som komponist, og fortsatte min
personlige egenreklame. Jeg ble ansatt,
og er nå der jeg ønsker å være. Vende-
punktet for alt dette var uten tvil
anvendelsen av teknologien om orgtavler.
Alt falt på plass da jeg gjorde dette.»

En leder i Washington, D.C., fikk
ansvaret for en større arbeidsoperasjon,
og heldigvis kjente hun Hubbards tekno-
logi om organisering. Hun brukte det og
fikk følgende resultat:

«Ved å bruke L. Ron Hubbards
teknologi om organisering var jeg i stand
til å få en enhet på tjuefem personer
organisert med linjer og terminaler, og
fikk ut produkter i løpet av tjuefire timer.
(Dette var en uvanlig situasjon hvor
nattskiftet måtte klargjøre materialene i
løpet av natten og ha dem ferdige for
dagskiftet hver morgen klokken 7.) Jeg
brukte de eksakte dataene om organise-
ring, fulgte dem bokstavelig, og drillet
mannskapet på alt. Det tok meg en dag
eller to å forberede drillingen, men med
en gang den ble anvendt, fungerte alt
som magi. Det drillede mannskapet var
der, de visste nøyaktig hva de skulle

gjøre, hva de andre teammedlemmene
gjorde, og det fungerte som en klokke.»

En ung kvinnes erfaring med å organi-
sere en aktivitet demonstrerte for henne
hvilken verdi Hubbards organisasjonsprin-
sipper har:

«For en tid siden reiste jeg med 15
andre mennesker for å holde en større
kongress i Florida, hvor vi hadde over to
hundre mennesker som mottok service.
Vi var overhodet ikke organisert, vi
hadde ikke gitt presise hatter til hver
person, og snublet derfor over hverandre,
fikk klager på sen service, og vi kjørte
oss selv halvt i hjel for å prøve å holde
følge med alt. Vi ville ikke gjenta denne
feilen på vår neste kongress, som vi holdt
i England, så vi bestemte oss for å lære
noe fra våre tidligere feil. Vi utarbeidet
en enkel orgtavle for den kommende kon-
gressen, gikk i detalj om hvem som
skulle ta seg av hvilke funksjoner, og til-
delte presise hatter til personene som var
der. Resultatet? Vi gav service til flere
hundre mennesker med mindre personell,
og hadde mye mindre forvirring enn på
den første kongressen. Dette kunne ikke
blitt oppnådd hadde vi ikke hatt Hubbards
teknologi om organiseringstavler.»

En australsk snekker ble ansatt i et
snekkerfirma som både utførte generelt
snekkerarbeid og møbelproduksjon. Det
hadde fått en stor kontrakt for å produsere
alle møblene til et enormt leilighets
kompleks, men de var ikke organisert for
effektiv produksjon. 
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«For omkring seks måneder siden
fikk jeg jobb i et snekkerfirma. I begyn-
nelsen visste jeg ikke hvor noe var og det
gjorde merkelig nok heller ikke de andre
snekkerne. Det var en masse bråk om
verktøy som var kommet bort og om at
noen arbeidet slik at de var i veien for en
annens prosjekt. Denne situasjonen skapte en
masse forvirring og forsinket produksjonen. 

Avdelingslederen satte meg på et
prosjekt for å arrangere verkstedet slik
at virkelig produksjon kunne finne sted.
Jeg hadde studert L. Ron Hubbards admi-
nistrative teknologi og grep ivrig sjansen
til å ta den i bruk i stor skala.  

Det første jeg gjorde var å etablere et
fast arbeidssted for hver snekker. Dette
inkluderte verktøyene hans og alt han ville
trenge for å produsere et produkt.

Så utarbeidet jeg linjene som var
nødvendige for å ta et møbel fra ubear-
beidet tre hele veien gjennom til et fullført
produkt, og fikk disse linjene på plass.

Med alle linjene på plass og området
til hver snekker etablert er det ikke len-
ger noe bråk om verktøy som har blitt
borte eller produkter som er for sent ute.
Ting blir gjort i tide og alle på verkstedet
er stolte av å opprettholde en høy
kvalitetsstandard.»

Ved å analysere livet sitt på grunnlag av
organiseringstavlen fikk en kunstner i
California hjelp til å gjenvinne et lyst syn
på fremtiden og til å begynne å gjøre hva
hun virkelig trengte å gjøre for å få den
fremtiden til å bli en realitet: 

«Jeg har innsett at det å utarbeide
min personlige organiseringstavle får
forvirring til å forsvinne og skaper orden
i livet mitt! Jeg føler meg som en
STJERNE! Mine evner avdekkes og alt
dette er uten anstrengelse, smertefritt og
veldig direkte. Å evaluere livet mitt på
denne måten er en vidunderlig opp-
levelse. Det finnes ingen følelse av å ta feil,
av bebreidelse eller skyld forbundet med
det. Jeg blir mer bevisst og kan se at jeg
kontinuerlig vil bevege meg oppover fra
nå av. Jeg er LYKKELIG!»

En stor byggeplass var ikke fullstendig
produktiv. Flere bygninger som det hastet
å få ferdige lå langt etter skjema, og med
den eksisterende organisasjonen foregikk
ikke den nødvendige produksjonen. Den
franske byggelederen, som hadde studert
L. Ron Hubbards data om organisering,
reorganiserte området ved å bruke det
han hadde lært. 

«Da jeg så situasjonen som den eksisterte
ble det klart at våre produksjonsenheter
ikke var skikkelig organisert. 

Mitt firma spesialiserer seg på opp-
føringen av bygninger og strekker seg
over alle fagområdene som har med dette
å gjøre.

Basert på L. Ron Hubbards teknologi
om organiseringstavlen, ble alle funksjo-
nene som trengs for å oppføre en bygning
isolert og navngitt. Strømmene av par-
tikler mellom hver funksjon ble også
utarbeidet. På dette grunnlaget var det
så mulig å gruppere lignende aktiviteter
og danne enheter og seksjoner.
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Hatter ble tildelt og alt personalet
ble tildelt poster på den nye orgtavlen og
ble hattet og øvet opp på sine nye poster.

Det ble utarbeidet statistikker som
måler faktisk produksjon og skaper
postansvarlighet.

Resultatet av denne grunnleggende
reorganiseringen var en avgjort økning i
produksjon med en strøm av produkter
mellom alle postene. Dessuten har hvert med-
lem av mannskapet mitt blitt en fagmann
og håndverker som med stor stolthet produ-
serer hvert eneste produkt.»

En tysk barnehagelærer oppdaget at
små barn er begeistret over å ha en post
på en orgtavle og å lære nye ferdigheter.

«Jeg studerte L. Ron Hubbards data
om organisering og brukte det til å orga-
nisere livet mitt. Som et resultat får jeg
mye mer gjort. Jeg bruker dataene på
alle områder av livet mitt, i familien
min, i fritiden min og på jobben.

Jeg arbeidet med barn i barnehagen
vår og brukte dataene med dem. Hver
hadde sine egne poster og var ansvarlige
for å få dem gjort. De ble også opplært i
hvordan de skulle gjøre postene sine,

med en masse praktisk øvelse inntil de
kjente seg sikre på at de kunne gjøre det.
Hver av dem fortalte meg hva han gjerne
ville gjøre og hva han gjerne ville vite og
lære. De følte seg veldig stolte over sine nye
ferdigheter og ønsket å lære mer og mer. 

De hadde sin egen orgtavle og når
noen trengte å få gjort noe, visste de
hvem de skulle gå til. Når det oppstod
feil, ble de korrigert i Kvalifikasjons-
divisjonen. Vi lagde våre egne finansielle
planer for uken og fant ut hva vi ønsket å
kjøpe for pengene som vi hadde. De
begynte også å sørge for at alle gjorde
jobben de var ansvarlig for, og som resul-
tat hadde vi mye mer tid til å leke. De
var fullstendig begeistret over dette, og
det var fantastisk å se hvordan de hånd-
terte områdene sine og andre personer,
barn så vel som voksne. 

Denne gruppen var så godt organisert
at jeg kunne ta med meg seks treåringer til
et varehus eller på T-banen og ingen av
dem ville gjøre noe uforutsett.

Jeg ble ofte spurt av folk som la mer-
ke til dette, hvordan jeg klarte å gjøre
det. Det virket umulig, men det var fak-
tisk veldig lett å gjøre ved å bruke L. Ron
Hubbards data om organisering.»
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beingness: tilstanden av væren, eksistens.
Beingness henviser også til det å anta eller
velge en identitetskategori. Beingness kan bli
antatt av en selv, eller gitt til en selv, eller man
kan oppnå den. Eksempler på beingness ville
være ens eget navn, ens yrke, ens fysiske
særpreg, ens rolle i et spill – hver og en av
eller alle disse kunne kalles ens beingness.

doingness: utøvelsen av en handling eller
aktivitet.

handlingssyklus: rekkefølgen som en handling
går gjennom, hvor handlingen blir startet, blir
fortsatt så lenge som det er påkrevd, og så
blir fullført som planlagt.

hatt: slanguttrykk for tittelen og arbeidet til
en post i en organisasjon. Det er hentet fra det
faktum at i mange yrker, slik som jernbanevirk-
somhet, er typen hatt man bærer kjennemerket
til jobben. For eksempel har en togbesetning
en konduktør, som bærer en konduktørhatt
– han har ansvaret for passasjerene og samler
inn billettpengene. Å hatte noen vil si å trene
ham på funksjonene og spesialitetene til posten
hans, og når en person er fullt trent til å utføre
disse, sier man at han er hattet.

kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjen-
nom rom mellom to individer.

kommunikasjonslinje: veien som en kom-
munikasjon beveger seg på fra en person til
en annen.

orgtavle: kort for organiseringstavle, en tavle
som viser funksjonene, pliktene, kommuni-
kasjonsrutene, handlingsrekkefølgene og
autoritetene i en organisasjon. Den viser orga-
niseringsmønsteret for å oppnå et produkt.

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.



OM
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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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