
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.



Vi lever i en farlig verden, et farlig miljø. Når du ser på nyhetene
på fjernsyn eller leser din daglige avis, får du din daglige dose med
ran, voldtekter, opprør, mord, branner, jordskjelv, oversvømmelser og
sultkatastrofer.

Opplever du at du blir brakt ut av lage av det som skjer rundt
deg? Føler du deg hjelpeløs og ute av stand til å kontrollere disse
hendelsene? Føler du deg til og med engstelig nå og da?

I dette heftet analyserer L. Ron Hubbard dette fenomenet med
farlige omgivelser, og han gir metoder som ikke bare hjelper deg til å
overvinne din frykt, men setter deg i stand til å hjelpe andre. Anvendt på
bred basis utøver denne informasjonen en svært beroligende påvirkning
og gjør folk i stand til å leve lykkeligere liv. Når du bruker den på
individuell basis, vil den bedre livskvaliteten for din familie, dine
venner og dine bekjentskaper.n
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DE FARLIGE
OMGIVELSENE

ange mennesker er ikke bare overbevist om at omgivelsene
er farlige, men at de stadig blir mer og mer farlige. For
mange er det en større utfordring enn de føler de kan
makte. 

     Faktum er imidlertid at omgivelsene fås til å se mye
farligere ut enn de egentlig er.

Et stort antall mennesker er profesjonelle skapere av
farlige omgivelser. Dette inkluderer yrker som er avhengige av et farlig miljø for
å eksistere, som politikeren, politimannen, journalisten, begravelsesagenten og
andre. Disse menneskene selger et farlig miljø. Det er deres viktigste vare. De
føler at hvis de ikke fikk folk til å akseptere den ideen at omgivelsene er
farlige, ville de straks gå fallitt. Altså er det i deres interesse å gjøre omgivelsene
mye farligere enn det de i virkeligheten er.

Omgivelsene er farlige nok.

En gang ble det hevdet at visse samfunn ikke utviklet seg fordi det ikke
var tilstrekkelig med utfordringer i omgivelsene. En av dem som hevdet dette,
var den engelske historikeren og filosofen Arnold Toynbee (1889–1975), som
mente at områder som Mexico ikke utviklet seg av den grunn. Toynbees idé
om dette var imidlertid skapt i et elfenbenstårn; han satt i bibliotek og leste
bøker, men gikk aldri ut og snakket med noen meksikanere.

Så Toynbee erklærte med et stort, definitivt utropstegn, etterfulgt av
utallige universitetseksamener at «årsaken til at meksikaneren ikke lykkes, er
at han ikke har nok utfordringer i sine omgivelser. Grunnen til at Sør-Amerika
ikke er en lovende industrimakt, skyldes utilstrekkelige utfordringer i omgivelsene.
Årsaken til at afrikaneren ikke har blitt mer sivilisert, er fordi omgivelsene
hans ikke byr på nok utfordringer.»
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Hva visste vel Toynbee om dette? Han tilbrakte all sin tid bakerst i et
bibliotek, og leste bøker skrevet av menn som også hadde tilbrakt hele sitt liv
i et bibliotek! Dette er ingen måte å lære om livet på.

Enda et eksempel: På Filippinene ankommer en dristig, energisk hvit
mann, og han gir råd til de innfødte igorotene – en stamme som bor i de
nordlige fjellområdene på Filippinene. Han sier: «Hvis dere bare lager en liten
vei fra landsbyen ned til elven, og så tar en oksekjerre ned til elven om
morgenen, og fyller opp en vanntank og bringer den tilbake til landsbyen, så
slipper kvinnene å gå den lange veien til elven. Dere burde engasjere dere i
dette offentlige arbeidet straks.»

Han blir fullstendig opprørt over at de ikke straks reagerer på anbefalingen
hans, og han går av sted og tenker: «Aha! De menneskene har utilstrekkelig
med utfordringer i omgivelsene sine. De har ikke noe å hige etter. Ingen
ambisjoner. Ikke slik som oss i Vesten – vi har utfordringer i omgivelsene
våre.»

Og denne mannen hadde liksom utfordringer i sine omgivelser? Moren
hans dyttet cornflakes i munnen på ham, og pappa skrev ut alle sjekkene mens
han gikk på college, og livet hans var brolagt i alle retninger med maskiner og
kjøretøyer. Omgivelsene hans var allerede overvunnet, så selvsagt kunne han
tillate seg å være dristig.

Men hva er egentlig igorotens omgivelser, der han sitter ved bålet og lytter
til den hvite mannen som forteller hvordan han skal lage en liten vei til elva?
Denne igoroten har en liten gutt som han elsker svært høyt, men han vet at
denne lille gutten på grunn av sykdom og dårlig mat bare har en ørliten
mulighet til å leve til han er sju år gammel. Han vet at når regnet kommer, så
kommer det ikke som vanlig nedbør, men som oversvømmelser, og hvert
eneste såkorn skylles bort, og jorda blir ødelagt. Men hvis han klarer å redde
noe av det, så kanskje han vil leve noen måneder til. Han vet at alt han behøver
å gjøre, er å gå under feil tre og bli bitt av en giftslange, og så er det kroken på
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døren for ham. Med andre ord: Han vet allerede at han ikke kan leve, så
hvorfor prøve?

Med andre ord, for mange mennesker er utfordringene i omgivelsene
totalt overveldende.

Men betyr dette at det ikke er noen utfordringer i omgivelsene i de mer
«siviliserte» delene av verden? På ingen måte. Se på situasjonen til en ung
kunstner fra Terre Haute, Indiana, som flyttet til New York City. Den tilfeldige
iakttaker ville si at han flyttet fordi det ikke var noen utfordring i omgivelsene
hans i Terre Haute. Nei igjen. Utfordringen var for stor.

Denne fyren bestemte seg i utgangspunktet til å bli maler fordi han ikke
kunne holde ut å arbeide i matvareforretningen med den samme fyren som
julte ham opp i barnehagen, på ungdomsskolen og på gymnaset. Tanken på å
måtte arbeide sammen med denne fyren hver dag, var bare for mye av en
utfordring for ham. Så han ble kunstner, men ingen i Terre Haute kjøpte
malerier, og ingen trodde på det han gjorde. Han hadde ingen fremtid der, han
kunne se frem til konstant sult, han var ute av stand til å bidra til samfunnet.
Det var meget fiendtlige omgivelser. Så han flyttet til noen hyggeligere omgivelser,
Greenwich Village. Han ville heller sulte i hjel stille og rolig i Greenwich
Village, enn bli truet til døde i Terre Haute, Indiana.

Vi må altså konkludere med at ethvert individ – enten det er hvitt, svart,
rødt eller gult – må befinne seg i omgivelser som det opplever som overveldende,
hvis det ikke har klart å oppfylle sin egen bestemmelse. Og dets metoder for å
takle disse omgivelsene må være utilstrekkelige for dets overlevelse. Individets
eksistens er så apatisk eller så ulykkelig som det opplever omgivelsene sine
som overveldende.

Hvorfor skulle da folk overanstrenge seg for faktisk å få omgivelsene til å
virke farligere enn det de allerede er?
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KAOSFORHANDLERNE

Det finnes dem som kunne kalles «kaosforhandlere». Dette er folk som
ønsker at omgivelsene skal se ytterst foruroligende ut. Dette er folk som oppnår
en slags fordel, føler de, hvis de får omgivelsene til å virke mer truende.

Et åpenbart eksempel på dette finner vi i avisene. Det finnes ingen gode
nyhetshistorier. Journalistene skyver omgivelsene inn i folks ansikter og sier:
«Se! Det er farlig. Se! Det er overveldende. Se! Det er truende.» Ikke bare
rapporterer de de mest truende nyhetene, men gjør dem i tillegg sensasjonelle
og verre enn det de er. Hva mer trenger du som et bevis på deres hensikter?
Dette er kaosforhandleren. Han betales i den grad han kan gjøre omgivelsene
truende. Å lengte etter gode nyheter er dumdristig i et samfunn hvor
kaosforhandlerne regjerer.

Kaosforhandlerne har en masse av sine soldater blant folk med særinteresser.

Og tro ikke at det er tilfeldig at det nåværende rettssystemet vil ta en farlig
kriminell, kaste ham i fengsel, gjøre ham mer antisosial og enda farligere, og
så slippe ham løs på samfunnet. Jo mer kriminalitet, jo mer politi behøves det.

Denne typen ideer finner man i stor utstrekning i samfunnet. Det gjelder
ikke bare nyhetsreporteren eller politikeren. Individer både her og der engasjerer
seg også i dette.

En masse mennesker bruker hele sitt liv på være profesjonelle kaosforhandlere.
De plager dem rundt seg til døde. Prosentdelen som gjør dette, kan være så
høy som én av fire. For eksempel, en husmor som opererer som kaosforhandler
på hjemmebane, tenker følgende om sin ektemann: «Bare jeg kan sørge for at
Henrik er bekymret nok, vil han gjøre det jeg ber ham om.» Hun opererer ut
fra den ideen at det er nødvendig å spre forvirring og opprørthet. Men

6



sammen med dette følger en bekymring, nemlig: «Jeg lurer på hvorfor Henrik
ikke kommer noen vei?» Det er jo innlysende: Hun gjør ham syk.

Sannheten er imidlertid denne: Omgivelsene er aldri så farlige som de gis
inntrykk av å være. I stedet er det slik at et enormt antall mennesker og
kolossale pengesummer produserer et farlig miljø. I 1960-årene var faktisk en
stor del av USAs statsbudsjett øremerket for atomkrig. Men hvis de ikke hadde
utviklet denne trusselen, ville det ikke ha vært noen. Pengene som finansierte
det forferdelige, var travelt opptatt med å støtte opp under det forferdelige.

Å skape et fredelig miljø er ikke til fordel for dem som får sine inntekter,
sine bevilgninger eller sin publikumsinteresse ut fra hvor mye uro det er.

En beroligende påvirkning

Alt som har en tendens til å berolige eller skape rolige omgivelser, blir
motarbeidet av dem med særlig interesse i å støtte urolige omgivelser.

I den grad Scientologi har fremgang i et område, blir omgivelsene roligere
og roligere. Ikke mindre spennende, men roligere. Med andre ord reduseres
den potensielle fiendtlige trusselen i omgivelsene som ikke kan nås eller
berøres. En person som vet mer om seg selv, andre og livet, og som får et bedre
tak på situasjoner, har mindre vanskeligheter med sine omgivelser. Selv om
trusselen bare reduseres litt, så er den redusert.

Selv en som har hørt svært lite om Scientologi, har mindre turbulens i sine
omgivelser. En person som er mindre truet av omgivelsene sine, er tilbøyelig
til å kvikne til. Han blir mindre apatisk. Han synes han kan gjøre mer med
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Aviser kan ha en 
deprimerende virkning 
på en person.

Siden avisene 
hovedsakelig 
beskjeftiger seg med 
dårlige nyheter, gir de 
et generelt trist bilde 
av verden.

Man kan dra med seg 
de dårlige nyhetene 
og få en negativ og 
forvridd oppfatning 
av sine omgivelser, 
som egentlig kan 
være ganske rolige.
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livet. Han kan rekke litt lenger ut, og kan derfor utøve en beroligende innflytelse
på sine umiddelbare omgivelser.

Etter hvert som det utviklet seg videre, ville det gi flere og flere mennesker
som kunne bringe mer og mer ro i omgivelsene, eller håndtere ting bedre og
bedre. Det er kun de tingene som ikke blir håndtert, som er kaotiske. Det ville
resultere i en situasjon hvor trusselen i omgivelsene ville dø ut. Disse overveldende
og overmektige omgivelsene ville bli lettere og lettere å ha med å gjøre. Folk
ville bli mindre og mindre redde. Du ville få større og større mulighet til å
håndtere de faktiske problemene som finnes, i stedet for at folk drømte opp
problemer for å tjene noen penger på det. Det ville være et annerledes samfunn.

Kaosforhandleren liker imidlertid ikke beroligende påvirkninger. Han vil
bekjempe alt som forminsker uroen i omgivelsene.

En hustru har, for eksempel, mannen sin fullstendig under hælen. Hun
sørger for at han er bekymret og urolig morgen, middag og kveld.

Hvis nå mannen engasjerer seg i en aktivitet som skaper mer ro i miljøet,
vil det komme reaksjoner fra hustruen. Hvis han er mindre urolig, er han
mindre under hennes kontroll. Hun ville naturligvis bekjempe det som gjorde
ektemannen mer avbalansert.

Uro og kaos faller imidlertid sammen stilt overfor sannheten. Det er løgner
som gjør at universet kontinuerlig er i en tilstand av uro. Det å innføre sannhet
i et samfunn ville skape et roligere samfunn med mindre uro, og dermed
mindre som kaosforhandlerne kunne svindle til seg fra samfunnet.
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MÅTER Å MINSKE
TRUSSELEN PÅ

Folk leter etter et mindre truende miljø, eller i det minste etter en måte for
lettere å holde ut omgivelsene de lever i.

Ideen om farlige omgivelser vil være forståelig for en person samme hvor
unyansert den presenteres for vedkommende. Bare den ideen at han anser
omgivelsene for å være farlige og overveldende, og at han ikke helt vet hvor
den faren og overveldelsen kommer fra, er et enormt stykke visdom.

Han trekker seg tilbake fra et svært truende miljø som kan overvelde ham
hvert øyeblikk, ute av stand til å utvikle seg videre i retning av større utholdenhet,
eller evne til å håndtere det truende miljøet – dette er livet hans.

Et menneskes nivå av helse og mental sunnhet, dets aktivitets- og ambisjonsnivå,
alt dette er styrt av personens begrep om hvor farlige omgivelsene er.

Det finnes virkelige områder med fare i omgivelsene, men det finnes også
områder som fås til å virke farligere enn de i virkeligheten er.

Hvis en får en person til å gå og se nøye på disse områdene i omgivelsene
sine, kan han derfor selv observere at omgivelsene ikke er så farlige som det
man gjør dem til. Og med økt sikkerhet når det gjelder sin evne til å håndtere
i det minste disse delene av omgivelsene sine, vil også hans helse, velvære,
mentale sunnhet og aktivitetsnivå øke.

Et antall enkle prosedyrer kan hjelpe en person til å øke sitt herredømme
over omgivelsene. Hovedspørsmålet i alle disse teknikkene er: «Hvilken del av
omgivelsene er ikke truende?» Hvis man kan få ham til å differensiere og finne
ut at det er noen deler av omgivelsene som ikke er truende, vil han gjøre et
betydelig fremskritt.

Hva forventer individet på dette nivået? Det kan være så enkelt som ikke å bli
så skremt når dørklokka ringer. Dette høres ut som et lite fremskritt. Ikke
desto mindre ville det være ganske virkelig for ham.
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Han ønsker kanskje bare å få det til slik at han ikke har den plagsomme
følelsen når han våkner om morgenen, om at det kommer til å skje noe
forferdelig hvis han står opp av sengen. Han forventer kanskje ikke en gang at
følelsen skal bli helt borte, men at den i hvert fall skal bli mindre.

Dette ville være et virkelig utbytte for ham, og han ville være svært glad
for det. Det morsomme er at det utbyttet som han faktisk kommer til å
oppleve, i de fleste tilfellene langt vil overgå hans forventninger.

Her er prosedyrene du kan bruke for å oppnå dette:

1. Finn noe som ikke er en trussel

Når en person blir for opprørt eller forvirret, kan man få ham til å se seg
rundt i omgivelsene sine, og finne noe som ikke er en trussel mot ham.
Fortsett med dette inntil personen er svært fornøyd eller lettet, og har en
erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt.

En person kan også anvende teknikken direkte på seg selv. For eksempel
kan en person være på sitt kontor og være svært bekymret over noe. Han kan
sitte ved skrivebordet sitt, og papirene hoper seg opp. Alt synes å være i et
veldig kaos, og han føler seg fullstendig overveldet. Personen selv bør være i
stand til å se på papirene på skrivebordet sitt (kilden til trusselen), og finne
noe ved dem som ikke er en trussel. En slik oppdagelse vil veie opp for
trusselen.

2. Ikke les aviser

Dette er svært enkelt. Si til personen: «La være å lese aviser i to uker, og
se om du føler deg bedre.»

Hvis han ikke leser aviser på to uker, vil han selvsagt føle seg bedre.
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Si så til ham: «Nå leser du aviser i en uke, og på slutten av uken vil du
finne ut at du føler deg verre. Så bestemmer du deg for hvorvidt du behøver
å ha noen oppmerksomhet på aviser eller ei.»

Du kan foreslå dette til personen som et enkelt eksperiment. Det er ikke
engang et kostbart eksperiment. Faktisk er det billigere å la være å kjøpe aviser
enn å kjøpe dem.

Dette er en enkel handling, men en svært effektiv handling, som i betydelig
grad kan endre en persons syn på livet.

3. Gå en tur

En annen måte å få en person til å se på omgivelsene og oppdage at de ikke
er så truende på, er en teknikk kalt: «Gå en tur.» Hvis en person føler seg
dårlig så få ham til å gå en tur og se på ting mens han går.

Her prøver man bare å få personen til lå undersøke omgivelsene og finne
ut at det er lite grann mer trygghet i dem. Man vil bare at personen observerer,
og finner ut om omgivelsene er så truende som de later til å være.

«Å gå en tur og se på ting» er det enkleste rådet du kunne gi noen, og det
vil nesten garantert gi et resultat hvis personen vil gjøre det. Det er meget
effektivt.

4. Finn noe som ikke er fiendtlig mot deg

Det finnes mennesker som føler det som om alle i omgivelsene er fiendtlige
overfor dem.

For en slik person er det en annen teknikk som vil redusere frykten hans.

Man kunne stille et hvilket som helst av mange forskjellige spørsmål,
avhengig av situasjonen. Eksempler på disse er:

«Finn noe som folk sier eller gjør her omkring som ikke er fiendtlig mot
deg.

Er det en person i firmaet som ikke er aktivt fiendtlig mot deg?
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Er noe blitt sagt i dag som ikke var direkte og umiddelbart fiendtlig mot
deg?»

Still personen et av de ovenstående spørsmålene (eller et lignende spørsmål,
formulert så det passer bedre til personens situasjon). Spør ham for eksempel:
«Finnes det en person i firmaet som ikke er aktivt fiendtlig mot deg?»

Fortsett med dette til personen føler seg bedre, er gladere, og har fått en
erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt.

5. Håndtere et tap

En fyr som nettopp har mistet kjæresten sin, eller en kvinne som har
mistet mannen sin, føler den forferdelige tristheten og tapet smitte over på alle
ting. Faktisk vil alt i omgivelsene «tale» til vedkommende om den tapte
kjærligheten. I en periode vil det være umulig for ham eller henne å se seg
omkring uten å bli minnet om denne personen.

Når ens konsentrasjon har vært veldig sterkt rettet mot en person, kreves
det noen ganger en nesten heroisk innsats for ikke å assosiere alt med den
personen. Knepet er å finne noe som ikke minner om personen som hun eller
han har mistet. Man må kanskje lete lenge for å finne noe.

Dette er måten å komme seg igjen på etter en kjærlighetsaffære. Situasjonen
er faktisk ganske enkel: Personen har identifisert alt i omgivelsene med sin
uro. Ved å styre personens oppmerksomhet mot ting i omgivelsene som ikke
har noen slik forbindelse, og få ham til å finne ting som ikke aktivt er en
påminnelse for ham, oppnår man en differensiering hvor det tidligere var
identifisering. Og hvor det finnes differensiering, kan intelligens og dømmekraft
gjenvinnes.

Gjør det følgende:

Si til personen at du vil hjelpe ham. Si til ham eller henne: «Finn noe som
ikke minner deg om _______ (navnet på personen som han/hun har mistet).»

Gjenta kommandoen, og få personen til å finne noe annet som ikke
minner ham eller henne om personen, inntil han eller hun får en erkjennelse
og føler seg bedre angående situasjonen.
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Denne enkle prosedyren kan hjelpe personen til å komme seg etter sin
tapte kjærlighet, og begynne å leve igjen.

6. Planlegge livet sitt

Ved å få en person til å planlegge et liv hvor han /hun kan leve rolig og uten
å bli truet, blir vedkommendes liv mindre truende.

La oss f.eks. ta den stakkars fyren som befinner seg i den perfekte tredemølle.
Han må passe jobben sin, selv om den er dårlig betalt, og det ikke finnes noen
muligheter for forfremmelse, for dersom han mister den, tror han at han ikke
klarer å skaffe seg en ny jobb, eller at han ikke vil være i stand til å overleve.
Denne fyren er i en klemme han selv har satt seg i, og han opplever at
omgivelsene er svært fiendtlige.

Få ham til å planlegge et liv som ikke ville være så truende, uansett hvor
fantasifull eller tilsynelatende uoppnåelig planen hans er, og han vil kunne gå
på jobben og arbeide videre, mye mer fornøyd og med en mye roligere følelse.

7. Slutte med ting som opprører en

Det finnes en annen handling som rett og slett består i å få personen til å
slutte å gjøre ting eller omgås folk som opprører ham.

Man kunne si: «Slutt med noen av de tingene i livet som gjør deg
opprørt.»

«Hvem opprører deg? Vel, ikke snakk med dem på en stund.»

«Hvilke aktiviteter får deg til å føle deg verre? Vel, ikke gjør dem på en
stund.»

«Hvilke ting i omgivelsene er virkelig ingen trussel for deg? Ok, har du funnet
noen av disse? Fint. Ha med dem å gjøre. Gi dem mer oppmerksomhet.»

Dette vil gagne personen mer enn man skulle tro.
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Et kjærlighetsforhold 
som er over, kan 
resultere i at personen 
er i en sinnstilstand 
hvor alt i omgivelsene 
påminner om tapet.

Men en person kan bli 
hjulpet til å komme 
over dette. Hvis man 
kan finne noe i 
omgivelsene som ikke 
påminner om den 
tapte kjærligheten ...

... kan personens 
oppmerksomhet 
frigjøres, noe som gjør 
det mulig for personen 
å føle seg bedre.
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KONFRONT
Man kan trygt gå ut fra at det alltid er noe ved en situasjon som personen

kan konfrontere. Med det mener vi å stå overfor noe med letthet uten å trekke
seg tilbake.

Dette prinsippet utgjør grunnlaget for en løsning for mange som er overveldet
av sine omgivelser.

For eksempel, en sosialarbeider besøker fru Olsen i leiligheten hennes. Fru
Olsen har fryktelig mange problemer, og hun forteller om dem til sosialarbeideren.
Mannen hennes drikker seg full hele tiden, og kommer aldri hjem med noen
lønning, og alle møblene er ødelagte, og barna har ikke klær, og det er umulig
å holde huset rent, og så videre.

Sosialarbeideren kan virkelig oppnå noe hvis han kan finne noe som kan
bli konfrontert av den personen han prøver å hjelpe, og få vedkommende til
faktisk å gjøre det. Selv om dette høres veldig enkelt og harmløst ut, har det
en fantastisk anvendelighet.

Folk som jobber med sosialarbeid, unnlater vanligvis ganske enkelt å
bedømme de problemene som er involvert i situasjonen, og deretter gjøre noe
med de problemene som det kan gjøres noe med, og som noen kan konfrontere
å gjøre noe med. Så sluttresultatet blir at sosialarbeideren ikke lykkes, fordi
han aldri gir noen noe de kan gjøre.

Den velmenende sosialarbeideren sier: «Det du trenger å gjøre, fru Olsen,
er å vaske hele huset, skrubbe det skikkelig fra øverst til nederst – vi har tross
alt gitt deg såpe. Og få vasket barna dine, og kle dem i de fine nye klærne som
vi sendte deg. Nå skal jeg ta en prat med mannen din om den drikkingen
hans.»

Selv om fru Olsen ville ha vasket hele huset og kledd barna i de rene
klærne, vil hun og sosialarbeideren på dette punktet skille lag på en voldsom
måte. Sosialarbeideren har akkurat fortalt fru Olsen noe som hun av erfaring
vet ikke kan bli gjort. Ingen kan snakke med mannen hennes om drikkingen
hans. Hun tror ikke engang at et angrep i full skala fra hæren kunne få gjort
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noe med herr Olsens drikking. Ingenting som sosialarbeideren gjør eller sier
fra dette punktet av, kommer til å ha noen virkning på fru Olsen.

Forestill deg imidlertid at sosialarbeideren lyttet nøye til fru Olsen, og
deretter gjorde bruk av prinsippet om å gi henne noe som hun faktisk kunne
konfrontere å håndtere. Kanskje han la merke til at fru Olsen i løpet av
samtalen deres hadde tømt et askebeger for sigaretten hans. Så han sier til
henne: «Jeg skal fortelle deg hva jeg ville gjøre. Jeg ville starte med dette litt
etter litt, og jeg ville fått huset i orden. Nå, hva med å sørge for at askebegrene
er tømt?» Hun ville kanskje til og med bli sint på ham, men når sosialarbeideren
drar, kommer fru Olsen til å gå rundt og tømme askebegrene.

Å finne noe som personen kan konfrontere å håndtere, er vesentlig for å få
hans eller hennes samtykke i å håndtere det. Det første nivået av hjelp er «det
er noe som kan gjøres med det», og det andre nivået inneholder bestanddelen
«som du kan gjøre». Å gi en person noe som han eller hun kan konfrontere og
faktisk få gjort, begynner å gi vedkommende ideen at situasjonen kan bli
håndtert. Og før du vet ordet av det, er fru Olsen tilbøyelig til å begynne å få
ideer om at hun til og med kan gjøre noe for å få sin mann til å slutte å drikke.

Dette prinsippet med å gi en person noe han kan konfrontere å gjøre, er
fabelaktig nyttig på mange områder.

Ofte vet ikke folk hvordan de skal komme seg noe videre i livet. De vet at
de ikke kan gjøre noen fremskritt i livet, at det er umulig å bli noe bedre i det
hele tatt. Men ved å bruke dette datumet kunne man lett demonstrere, selv for
en hel gruppe, at det er mulig å bli bedre. Det ville gjøres på følgende vis:

Først gir du dette rådet til personen du ønsker å hjelpe: «Ta et papir, og
skriv ned en kort liste over de problemene du har i livet ditt.»

Når han har gjort det, spør: «Hvilket av disse er det lettest for deg å
konfrontere? Skriv det ned nå.»

Si så til ham: «Skriv ned det du med absolutt sikkerhet vet at du kunne
gjøre med det siste du skrev ned.»
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En person 
kan være i en 
situasjon 
som virker 
overveldende 
på ham, slik at 
han ikke gjør 
noe med den.

Men han kan 
få hjelp ved å 
finne noe ved 
omstendighetene 
som han kan 
konfrontere å 
håndtere.

Hvis han kan 
håndtere én side 
av situasjonen, 
kan hans syn på 
den i betydelig 
grad forbedres, 
og han vil være 
i stand til å 
håndtere den 
fullstendig.

HASTER
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Og til slutt, si til ham: «Du ser nå hva du har skrevet nederst på denne
siden? Gjør det!»

Bruk av dette prinsippet kan være til enorm hjelp for mennesker – ved
sosialt arbeid, ledelse av grupper, undervisning og foredragsvirksomhet, og på
mange andre områder.

Du kan ikke vente at folk skal være entusiastiske med hensyn til å oppnå
noe, hvis du forteller dem om problemer de vet de ikke kan gjøre noe med.

Verken det utpekte problemet eller den foreslåtte løsningen må overstige
konfronteringsevnen hos den personen man henvender seg til. Det aller letteste å
viderebringe er en idé, men ideen må ikke overstige konfronteringspotensialet hos
individet som forventes å utføre den.

Rekkefølgen er: Hva er situasjonen? Hvilken del av situasjonen er
potensielt konfronterbar? Og hvilken del av den situasjonen kommer noen til
å gjøre noe med?

De fleste slutter å gi råd fordi rådet de gir aldri blir fulgt. Men hvis man
fulgte de reglene som er fremlagt her, ville man være en svært fremgangsrik
rådgiver.

Siden det folk blir bedt om å gjøre er konfronterbart for dem, vil de kunne
håndtere sine problemer og lykkes med det. Som et resultat vil de være i stand
til å se og konfrontere flere av sine vanskeligheter, og det ovenstående forløpet
kan gjentas. En ny gjennomgang av den generelle situasjonen vil vise at deres
syn på hva som er potensielt konfronterbart blant problemene deres, er
forbedret.

Den eneste vanskeligheten man kan støte på, er at noen innimellom kan
gå i gang med for stor selvsikkerhet, og, som et lite barn som nettopp har lært
å gå, fare gjennom rommet i full fart. Dessverre går de vanligvis i gulvet etter
omtrent tre skritt. De kan bli overambisiøse. Dette må tas i betraktning, og
personen må advares med: «Ikke gjør mer enn dette akkurat nå.»

Hvis du gjør det til din oppgave å (1) raskt få en oppfatning av hva
personen synes er galt, og deretter (2) finne ut hvilket av disse punktene han
kan konfrontere, og deretter (3) finne ut hva han kommer til å gjøre med det
punktet som han mener han kan gjøre, og deretter (4) få ham til å gjøre
det – og på dette punkt insisterer du veldig når det gjelder å få dette punktet
gjort – ja, da kommer du til å oppnå enighet med stor «E» hver gang.
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DEN VIRKELIGE VERDEN
Ifølge kaosforhandleren må verden rett og slett ikke bli et bedre sted. Og

så lenge politikerne kommer seg frem ved hjelp av skandaler, og militæret blir
fetere på mer krig, og media tjener på spredningen av dårlige nyheter, vil det
fortsatt finnes dem som gjør det bra på kaos.

Men dette er den skapte verden, og ikke den virkelige. Bak all denne
opprørtheten og uroen finnes det roligere omgivelser. Det er omgivelser hvor
mennesket kan leve og ha det bedre, en verden der folk gjør heltemodige
gjerninger og naboer hjelper hverandre, og hvor folk overvinner enorme odds
for å utmerke seg.

Forskjellene mellom en kompetent og en inkompetent person viser seg i
omgivelsene hans. En person er enten effekt av sine omgivelser eller i stand til
å skape en effekt på sine omgivelser.

Det 19. århundres psykologi hevdet at mennesket var nødt til å «tilpasse
seg sine omgivelser». Dette falske datumet bidro til å innlede en degenerering
av menneskeslekten.

Sannheten er at mennesket er så vellykket som det kan tilpasse omgivelsene
til seg selv.

Å være kompetent betyr å ha evnen til å kontrollere og bruke både tingene
i omgivelsene og omgivelsene selv.

Ved å gjenkjenne kaosforhandlernes arbeid kan folk begynne å kontrollere
omgivelsene sine bedre. �
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er øvelser som er knyttet til å håndtere de farlige omgivelsene. Det å
gjøre disse øvelsene vil øke din forståelse av hvordan du kan hjelpe folk
med å håndtere problemer og vanskeligheter i livet.

1 Se deg omkring, og finn eksempler på at man får omgivelsene til å se
farligere ut enn de i virkeligheten er. Gjør dette til du er sikker på at
man får omgivelsene til å se farligere ut enn de i virkeligheten er.

2 Gå en tur rundt kvartalet, og se på ting mens du går. Etter å ha gått
turen, sammenlign hvor truende omgivelsene virket før med hvordan
de virker nå.

3 Finn en venn eller et familiemedlem som føler seg overveldet av
omgivelsene, og hjelp vedkommende ved å bruke en av de sju teknikkene
gitt i seksjonen: «Måter å minske trusselen på.»

4 Hjelp en person ved å få ham til å skrive en kort liste over problemene
han har i livet sitt. Deretter får du ham til å finne ut hvilket av disse
som er lettest for ham å konfrontere. Få ham til å skrive det ned.
Deretter får du ham til å skrive ned det han er absolutt sikker på at han
kunne gjøre med denne siste tingen han skrev ned. Få ham så til å ta
den siste tingen han skrev ned, og gjøre den.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

L Ron Hubbard har utarbeidet enkle
handlinger som man kan gjøre for å hjelpe
andre som er overveldet av livet. Folk
som anvender disse, blir klar over at de
besitter meget grunnleggende og svært
effektive våpen mot de kyniske, generelle
uttalelsene eller den håpløse holdningen
som sier at: «Alt er dårlig overalt, og det
er intet håp for mennesket eller for noe
som helst annet.»

Det kanskje mest kommenterte aspektet
ved denne aktiviteten − å hjelpe en
annen til å bli mer årsak over farlige
omgivelser – er at det kreves svært lite
for å hjelpe ens neste og gi ham litt håp.
Dette faktumet kommer frem i beretnin-
gene nedenfor.

En kvinne som hadde studert L. Ron
Hubbards oppdagelser om hvordan man

hjelper noen til å konfrontere og håndtere
farlige omgivelser, sa dette om teknologiens
effektivitet:

«En venninne av meg kom innom meg
kvelden etter at jeg fullførte studiet av disse
dataene, og hun var full av problemer som
hun ikke hadde noen løsninger på. Ved å
anvende L. Ron Hubbards teknologi, bad jeg
henne om å skrive ned en liste over ting som
var problematiske for henne i livet hennes,
og så merke seg hvilken hun syntes var lettest
å konfrontere. Så bad jeg henne om å skrive
ned det hun visste helt sikkert hun kunne
gjøre med den tingen. Effekten av disse
spørsmålene var fantastisk. Hun lyste
umiddelbart opp, mens hun hadde vært svært
deprimert da hun kom. Hun styrtet straks
av sted for å ordne opp i problemet, selv om
jeg aldri før hadde sett denne kvinnen
faktisk forsøke å håndtere noe som helst i
livet – tidligere hadde hun bare klaget! Jeg
opplevde nok en gang hvordan man kommer
langt med lite i Scientologi!»

Å hele tiden være overveldet i arbeidet
sitt var en «normal» side av livet for en
kvinne fra Omaha i Nebraska, inntil hun
fikk hjelp av en venn.

«Jeg hadde en uvane med å samle opp
flere og flere ting å gjøre, for så aldri å gjøre
ferdig noen dem. Så etter noen uker brast
jeg i gråt og følte meg overveldet av
’overarbeid’. Verden så temmelig forferdelig
ut, og menneskene var temmelig usle mot
meg. En venn fortalte meg om hvordan jeg
skulle skrive en liste over problemene mine,

Ja
29 %

Ikke-scientologer

Ja
0 %

Scientologer

Å TAKLE FREMTIDEN

SPØRSMÅLET I UNDERSØKELSEN:

«ER DU REDD FOR 
FREMTIDEN?»

Å se morgendagen 
i øynene er noe helt 
annet for dem 
som anvender 
Scientologi på 
omgivelsene sine, 
enn for dem som 
ikke gjør det.

22



og velge det ene jeg kunne konfrontere, og så
gjøre noe med det. Fra det punktet av fikk
jeg kontroll over situasjoner bare ved å ta ett
problem av gangen, og konstruktivt løse
dette ene, og så gå løs på det neste, i stedet
for å drukne i hvor ’umulig’ alt virket.
Verden så ikke så grusom ut etter det, fordi
jeg var den som styrte. Dette var det første
stykke Scientologi-data som noen hadde
anvendt på meg, og jeg har siden brukt dette
i livet mitt. Nå kan jeg nyte arbeidet mitt
mye mer.»

Siden hun ikke kunne tåle å se en annen
i nød uten å gjøre noe med det, brukte en
kvinne fra California L. Ron Hubbards
teknologi til å hjelpe andre i vanskelige
situasjoner. Hun oppnådde mye med disse
enkle løsningene.

«Jeg hjalp en mann og hans hustru som
jeg traff på bussen en dag. Kona gråt av en
eller annen grunn. Jeg fikk henne til å se på
de tingene i omgivelsene som hun ikke følte
var fiendtlige mot henne. Hun lysnet opp og
begynte å pønske ut hvordan hun kunne løse
sine egne problemer. En annen gang hjalp
jeg en mann som hadde vært svært opprørt
og hysterisk i sine omgivelser, til å flytte til
et annet sted, og til å gå daglige turer. Han
ble mye friskere mentalt, og begynte å rekke
ut og hjelpe andre i sin stilling som skolelærer.
Jeg hjalp også mine egne familiemedlemmer
gjennom en opprivende tid da min bestemor
døde, ved å anvende enkle prosesser. Over-
raskende nok brakte dette stabilitet og en
følelse av ro, selv i denne vanskelige tiden.

Dette er enkel teknologi som er ment å brukes,
og som ganske enkelt gjør livet lettere og
langt mer behagelig for andre.»

Før en kvinne fra Hawaii hadde lest noe
av L. Ron Hubbards teknologi, syntes hun
at verden var full av folk som ikke var til å
stole på. Her er hva som hendte da hun
lærte om den sanne kilden til farene i
omgivelsene:

«Jeg forstod at jeg hadde betraktet alt
fra en annens synspunkt. Ved å endre mitt
synspunkt ble verden helt annerledes. Det
var ikke den verdenen jeg tidligere hadde
lært om i det hele tatt! Dette forandret så
mange ting for meg, og jeg begynte faktisk å
leve.

Jeg ble bedre i stand til å observere, bare
ved å se på hva som virkelig var der. Om-
givelsene var ikke så farlige lenger, ikke så
skremmende. Som svært liten ble jeg oppdratt
til å holde munnen lukket og gjøre det jeg
ble bedt om, og være veldig forsiktig fordi
man kan ikke stole på noen. Da jeg faktisk
så meg omkring, oppdaget jeg at det var
mange mennesker rundt meg som var gode.
Dette åpnet opp for min kommunikasjon,
fordi jeg kunne si: ’Det er ikke sant, for se på
det og det og det.’

Jeg brukte disse Scientologi-dataene i et
radioprogram. Folk ringte inn og stilte
spørsmål. Jeg fikk en fyr til å innse at han
faktisk kunne få det til i livet, bare ved å
observere at andre omkring ham overlevde, og
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at han hadde fått falsk informasjon. Han
klarer seg nå godt i livet. Hans verden, akkurat
som min egen, forandret seg fra å være
kjedelig grå, til å bli et sted fullt av klare
farger og nytelse.»

En kvinne fra Tyskland hadde følgende
å si om hjelpen hun gav til en nabo:

«I morgen var det onsdag, den første
onsdagen i måneden. Som alltid i de siste
tretti årene, kommer da naboen min hjem til
meg for å snakke om alle sine sorger over en
kopp kaffe. Opp gjennom årene, mens barna
fremdeles gikk på skolen, pleide det å være
konkrete problemer å snakke om, og noen
ganger hyggelige ting. Men så døde hennes
mann og barn i en tragisk ulykke. Etter det
fantes det aldri andre samtaleemner. Men
jeg kunne ikke bare slutte å treffe henne,
kunne jeg vel? Når disse onsdagskveldene
var over, var jeg utslitt. En annen kvinne
hadde akkurat vist meg en måte å hjelpe
noen som var opprørt på. Jeg bestemte meg
for at i morgen ville jeg ta henne med på en
spasertur i parken. Som sagt så gjort. Jeg
brøt igjennom hennes protester med munter
besluttsomhet. Jeg viste henne alle mine
favorittsteder, og oppdaget mange nye ting
selv, som jeg også viste henne.

’Det er fint her ute,’ sa naboen min, og jeg så
henne smile for første gang på mange år.»

Noen ganger kan presset på arbeidsplasen
bli såpass at det nesten er overveldende.

En leder for kvalitetskontrollen i et
firma i California ble hjulpet av sjefen
sin til å gjenvinne fatningen og vende til-
bake til arbeidet med fornyede krefter.

«En dag var jeg fullstendig opprørt og
gråt på jobben, av en eller annen ukjent
grunn. Jeg hadde ingen anelse om hva som
var galt. Alt jeg visste, var at jeg var opp-
rørt. Jeg hadde ikke råd til å være i den til-
standen, og det hadde heller ikke andre som
var avhengige av meg. Sjefen min bad meg
om å gå en tur og se på ting mens jeg gikk.
Jeg gikk ut og spaserte i et kvarter. Jeg
begynte å føle meg ganske bra, og etter en
stund var jeg ikke det grann opprørt lenger.
Da jeg begynte å gå, visste jeg ikke engang
hva jeg var opprørt over. Mens jeg gikk,
innså jeg at jeg hadde vært uvillig til å
håndtere et aspekt av det jeg skulle gjøre den
dagen. Jeg kom frem til en løsning på hele
problemet.

Jeg snudde, gikk tilbake og håndterte
situasjonen fullstendig.»

En forretningskonsulent med mange års
erfaring har konstant lykkes med å redde
folk fra truende omstendigheter.

«Det er ganske vanlig at folk som
kommer til meg for assistanse, lever i det de
mener er farlige omgivelser. Ved å la den ene
lille vanskeligheten eller situasjonen etter den
andre hope seg opp uten å gjøre noe med dem,
har de snart en virkelig truende situasjon.
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Når de ringer meg, er de ofte i ferd med å
drukne i rot, og tilsynelatende finnes det ingen
utvei.

Men det finnes selvfølgelig en utvei.
Gang på gang har jeg hatt utrolig suksess
med å bruke L. Ron Hubbards teknikk med å
finne én ting personen kan konfrontere og
gjøre noe med og få ham eller henne til
virkelig å håndtere det. Lettelsen, det fornyede
håpet og formålet som igjen vekkes til live
som følge av dette, kan være noe helt spesielt.
Å få noen i gang igjen på den måten er en
givende opplevelse.»

En skolelærer fra Arizona fant et verktøy
som var langt mer effektivt enn bare
sympati til å hjelpe en arbeidskollega som
led av kjærlighetssorg.

«En morgen ankom en av de andre
lærerne og så utrolig sørgmodig ut. Det
skulle ikke mange spørsmålene til for å for-
stå hvorfor: Hans forlovede hadde forlatt

ham. Det virket ikke mulig, men ved lunsj-
tider var han enda mer deprimert. Jeg skalv
ved tanken på hvordan timene hans måtte ha
vært denne morgenen.

Noen av vennene våre prøvde å trøste
ham og spøke med ham for å få ham ut av
det, samt andre slike velmente, men ineffek-
tive ’løsninger’ de antakelig hadde lært i en
eller annen psykologitime.

Jeg trakk fyren vekk fra de andre og tok
ham med utenfor på en spasertur rundt på
skoleområdet. Jeg fikk ham til å finne ting i
omgivelsene som ikke minnet ham om
kjæresten. Det varte ikke lenge før han kom opp
fra sin nitristhet og begynte å snakke om en
forelesning han skulle forberede, og hva han
skulle gjøre i den kommende ferien. En full-
stendig forandring. Det reddet dagen hans
og sparte mange studenter for å lytte i pine-
fulle timer til en som egentlig ikke var til
stede for å undervise dem.»
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OM
 L. RON HUBBARD

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

Han ble født i Tilden, Nebraska den 13. mars 1911, og hans vei med oppdagelser
og hengivenhet overfor sine medmennesker begynte i ung alder. «Jeg ønsket at
andre mennesker skulle være glade, og kunne ikke forstå hvorfor de ikke var det,»
skrev han om sin ungdom. I dette lå holdningene som lenge kom til å lede hans
skritt. Innen han var 19 år gammel, hadde han reist mer enn 400.000 km, og
undersøkt kulturene på Java, i Japan, India og på Filippinene.

Da han vendte tilbake til De forente stater i 1929, gjenopptok Ron sin formelle
utdannelse og studerte matematikk, ingeniørfag og det den gang nye feltet
kjernefysikk – som alt sammen ga ham viktige verktøy for videre forskning. For å
finansiere denne forskningen, innledet Ron en litterær karriere tidlig på
1930-tallet, og ble snart en av de mest leste forfatterne av populær skjønnlitteratur.
Men han mistet aldri sitt primære mål av syne, og fortsatte sin hovedforskning
gjennom omfattende reisevirksomhet og ekspedisjoner.

Da annen verdenskrig begynte, gikk han inn i De forente staters marine som
løytnant, og tjenestegjorde som leder for antiubåtkorvetter. Han ble diagnostisert
som permanent ufør i 1945, etter å ha blitt delvis blind og lam etter skader han
pådro seg i kamp. Ved å anvende sine teorier om sinnet, var han imidlertid i stand
til ikke bare å hjelpe sine medsoldater, men også til å gjenvinne sin egen helse.

Etter ytterligere fem år med intensiv forskning ble Rons oppdagelser presentert
for verden i Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. Som den første
populære håndboken om menneskesinnet som uttrykkelig var skrevet for mannen
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i gaten, innvarslet Dianetikk en ny tidsalder av håp for menneskeheten og en ny
livsfase for bokens forfatter. Han sluttet imidlertid ikke å forske, og etter hvert som
gjennombrudd etter gjennombrudd omhyggelig ble systematisert på slutten av
1951, ble den anvendte religiøse filosofien Scientologi født.

Fordi Scientologi forklarer hele livet, finnes det ingen side ved menneskets
eksistens som L. Ron Hubbards påfølgende arbeid ikke rettet seg mot. Han skiftet
på å bo i USA og i England, og hans fortsatte forskning frembrakte løsninger på
slike sosiale onder som synkende utdannelsesstandarder og stoffmisbruk av
epidemiske proporsjoner.

Alt i alt består L. Ron Hubbards arbeider om Scientologi og Dianetikk av førti
millioner ord, i innspilte foredrag, bøker og skrifter. Til sammen utgjør disse arven
etter en livstid som endte den 24. januar 1986. Men L. Ron Hubbards bortgang
representerte på ingen måte noen avslutning; for med ett hundre millioner av
hans bøker i sirkulasjon, og millioner av mennesker som daglig anvender hans
teknologi for forbedring, kan man virkelig si at verden fremdeles ikke har noen
bedre venn.  �
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ORDLISTE

kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjennom
rom mellom to individer.

konfrontere: stå ansikt til ansikt med uten å
vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere
er faktisk evnen til komfortabelt å være der og
oppfatte med sansene.
prosess: en eksakt handlingsrekkefølge eller
serie med instruksjoner, gjort for å oppnå et
ønsket resultat.

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.

28



En L. RON HUBBARD-utgivelse

®

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

ISBN 1-4031-2765-4

© 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





