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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.



Tenk på dette et øyeblikk: I hele din skolegang, var det noen som i
det hele tatt lærte deg hvordan du skulle studere noe?

I dag går folk ut av skolen uten å kunne lese eller skrive godt nok
til å beholde en jobb eller håndtere livet. Det er et enormt problem. Det
er ikke slik at emner ikke kan læres. Det som det ikke undervises i, er
hvordan man lærer. Det er det trinnet som mangler i all utdannelse.

L. Ron Hubbard fylte dette gapende hullet ved å tilveiebringe den
første og eneste teknologien om hvordan man studerer. Han oppdaget
lovene som læring er basert på, og utviklet fungerende metoder som
enhver kan anvende. Han kalte dette emnet for «studieteknologi».

Denne teknologien gir en forståelse av det grunnleggende om
læring, og gir eksakte metoder til å overkomme alle fallgruvene man
kan støte på mens man studerer.

Studieteknologi er ikke hurtiglesning eller hukommelsesknep. Det
er ikke bevist at disse øker ens evne til å forstå det man studerer, eller
at de fremmer lese- og skriveferdigheten. Studieteknologi viser
hvordan man studerer for å forstå et emne slik at man kan anvende det.

Dette heftet inneholder bare en liten del av hele studieteknolo-
gien som L. Ron Hubbard utviklet. I dette korte overblikket finner du
likevel grunnleggende prinsipper som du kan anvende for å studere
mer effektivt. Med denne teknologien kan hvem som helst lære ethvert
emne. ■
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ed all vekten som legges på utdannelse i vårt samfunn, er
det bemerkelsesverdig å innse at det aldri har eksistert en
faktisk studieteknologi eller utdannelsesteknologi. Det
høres svært usannsynlig ut, men det er sant. Det fantes en
skole-teknologi, men den hadde ikke altfor mye å gjøre
med utdannelse. Den bestod av teknologien om hvordan
du går på skolen, hvordan du blir undervist og hvordan

du får eksamen, men det fantes ingen virkelig teknologi om utdannelse eller
studium. Folk mangler en slik teknologi, og synes derfor det er vanskelig å
oppnå målene sine. Å vite hvordan man studerer er livsviktig for alle.

Villigheten til å vite er den første lille inngangsporten som må åpnes når
man skal innlede et studium. Hvis denne inngangsporten fortsetter å være
stengt, står man i fare for å havne i noe sånt som et utdannelsessystem hvor ting
kun læres utenat ord for ord. Det vil ikke føre til at man oppnår noe kunnskap.
Et slikt system skaper bare uteksaminerte elever som muligvis mekanisk kan
gjenta fakta, men som ikke virkelig forstår eller klarer å gjøre noe med det de
er blitt undervist i.

Hva er så formålet med å studere? Før du har klargjort dette, kan du ikke
gjøre en intelligent aktivitet ut av det.

Noen studenter studerer for å få eksamen. Denne studenten tenker for seg
selv: «Hvordan skal jeg gjenta dette når jeg blir stilt et bestemt spørsmål?» eller
«Hvordan skal jeg bestå eksamen?» Det er fullstendig tåpelig, men er dessverre
hva mange studenter har gjort på et universitet.

Ta mannen som har bygd hus i lang tid. En dag får han en medhjelper som
akkurat er blitt utdannet i husbygging på universitetet. Han blir sprø! Den
akademisk utdannede mannen har studert det i årevis, men vet likevel ikke noe
om det. Og den praktiske mannen vet ikke hvorfor det er slik.

Årsaken er at mannen som nettopp ble ferdig med universitetet, studerte
alle sine materialer slik at han kunne ta eksamen på dem; han studerte dem
ikke for å bygge hus. Mannen som har vært der ute og praktisert, er ikke
nødvendigvis overlegen i det lange løp, men han er helt klart i stand til å bygge

HVORFOR STUDERE?

M
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hus, for når han studerer, tenker han: «Hvordan anvender jeg dette på
husbygging?» Hver gang han plukker opp en annonse eller litteratur eller noe
annet, spør han seg hele tiden mens han leser: «Hvordan kan jeg anvende dette
på det jeg gjør?»

Dette er den grunnleggende og viktige forskjellen mellom et praktisk
studium og et akademisk studium.

Dette er grunnen til at noen mennesker mislykkes i praksis etter eksamen.

I stedet for å se på data og tenke: «Kommer dette til å være på eksamenen?»,
bør man heller spørre seg: «Hvordan kan jeg anvende dette materialet?» eller
«Hvordan kan jeg egentlig bruke dette?»

Ved å gjøre dette vil en person få langt mer ut av det han studerer, og vil
være i stand til virkelig å ta i bruk det han studerer.

Studenten som vet alt om det

Det første datumet man må lære og den primære barrieren man må
overvinne når det gjelder selve emnet læring, er følgende: Du kan ikke studere
et emne hvis du tror at du vet alt om det i utgangspunktet.

En student som tror at han vet alt som er å vite om et emne, vil ikke kunne
lære noe i det.

En person kan allerede være kjent med et emne fra tidligere erfaring. Fordi
han har klart seg bra på dette området, har han nå den ideen at han vet alt om
det. Dersom en slik person så tok et kurs i dette emnet, ville han studere gjennom
en skjerm av «jeg vet alt om dette».

Med den barrieren i veien kan man kjøre seg fullstendig fast i sine studier,
og ikke gjøre noen fremskritt.

Dette er sant for en student i ethvert emne.

Dersom man kan beslutte seg for at man ikke allerede vet alt om et emne,
og kan si til seg selv: «Her er noe å studere, la oss studere det», kan man komme
over denne barrieren og være i stand til å lære.

Dette er et særdeles viktig datum for enhver student. Hvis han forstår dette
og anvender det, er porten til kunnskap vidåpen for ham.
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STUDIEBARRIERER
For å lykkes som student kreves det imidlertid mer enn bare villighet til å

lære. Det finnes fallgruver, og for å overvinne dem må studenter vite hvordan
man lærer på en effektiv måte.

Man har oppdaget at det er tre bestemte barrierer som kan blokkere en
persons evne til å studere, og derfor hans evne til å bli utdannet. Disse barrierene
produserer faktisk forskjellige sett av fysiske og mentale reaksjoner.

Hvis man kjenner og forstår hva disse barrierene er og hvordan man kan
håndtere dem, vil ens evne til å studere og lære bli sterkt forbedret.

Den første barrieren: Fravær av masse

I studieteknologi snakker vi om massen og signifikansen i et emne. Med
masse mener vi de faktiske, fysiske gjenstandene, tingene i livet. Et emnes
signifikans er meningen, ideene eller teorien i det.

Om du forsøkte å utdanne noen i fravær av massen som teknologien dreide
seg om, ville det være hardt for en student.

Hvis du studerte om traktorer, ville massen være en traktor. Du kunne
studere en lærebok om traktorer, om hvordan man bruker alle kontrollspakene,
om de forskjellige typene med tilleggsutstyr man kunne koble på – med andre
ord, all signifikansen – men kan du forestille deg hvor lite du ville forstå hvis
du faktisk aldri hadde sett en traktor?

Et slikt fravær av masse kan faktisk få en student til å føle seg flattrykt. Det
kan få ham til å føle seg sammenbøyd, får ham til å føle at det på en måte går
rundt for ham, han føler seg på en måte død, det får ham til å kjede seg og føle
seg irritert.

Fotografier eller filmer kan være nyttige fordi de er et slags løfte eller håp
om massen. Men den trykte siden og det talte ord er ikke noen erstatning for
en traktor hvis man studerer om traktorer.

Å undervise en person i en masse han ikke har og som ikke er tilgjengelig,
kan gi noen ubehagelige og distraherende fysiske reaksjoner.
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Ikke å ha massen til 
det man studerer, kan 
få en student til å føle 
seg sammenbøyd, at 
det går rundt for ham, 
han kan føle seg død, 
at han kjeder seg og er 
irritert. Den trykte 
siden er ikke en 
erstatning for den 
virkelige massen.

MASSE

SIGNIFIKANS
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Dersom du prøvde å lære noen alt om traktorer, og du ikke viste ham noen
traktorer eller lot ham oppleve massen til en traktor, ville han ende opp med et
ansikt som føltes flattrykt, med hodepine og med en mage som føltes merkelig.
Han ville føle seg svimmel fra tid til annen, og ofte ville øynene gjøre vondt.

Studenter i alle aldre kan støte på denne barrieren. La oss si at lille Johnny
har forferdelige vanskeligheter med regning på skolen. Du oppdager at han
hadde et regneproblem som hadde med epler å gjøre, men han hadde aldri noen
epler på pulten sin som han kunne telle. Gi ham noen epler, og gi hvert av dem
et nummer. Nå har han et antall epler foran seg, så det er ikke lenger et teoretisk
antall epler.

Poenget er at du kunne spore Johnnys problem tilbake til en fravær av masse,
og bøte på det ved å fremskaffe massen, eller du kunne skaffe en gjenstand eller en
rimelig erstatning.

Denne studiebarrieren – det å studere noe uten å ha massen til stede – produserer
disse klart gjenkjennelige reaksjonene.

Å bøte på fravær av masse

Da ikke alle som studerer har den faktiske massen tilgjengelig, har man
utviklet nyttige verktøy for å bøte på fravær av masse. Disse er en del av emnet
demonstrasjon.

Demonstrasjon kommer fra det latinske ordet demonstrare, som betyr «å
peke ut, vise, bevise».

Chambers 20th Century Dictionary inkluderer de følgende definisjonene av
demonstrate (demonstrere): «å lære, fremstille eller vise på praktisk måte».

For å skaffe masse ville man gjøre en demonstrasjon. Dette kan man blant
annet oppnå med et «demonstrasjonssett». Et «demosett», som det kalles, er
sammensatt av forskjellige små ting, slik som korker, kapsler, binders,
pennehetter, strikker osv. En student kan bruke et demosett til å illustrere
tingene han studerer, og til å hjelpe ham å forstå begreper.

Hvis en student støter på noe han ikke helt klarer å begripe, vil det å
demonstrere ideen hjelpe ham med å forstå det.
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Hva som helst kan demonstreres med et demosett: ideer, gjenstander,
sammenhenger eller hvordan noe virker. Man bruker bare de små gjenstandene
til å representere de forskjellige delene av det man studerer. Gjenstandene kan
beveges rundt i forhold til hverandre for å vise mekanikken eller handlingen i
et gitt begrep.

En annen måte å demonstrere noe på, er ved å tegne en skisse. 

En som sitter ved sin kontorpult og prøver å utarbeide noe, kan ta papir og
blyant, og få en forståelse av det han arbeider med ved å skissere eller tegne
grafer av det.

Det er en regel som sier at hvis du ikke kan demonstrere noe i to dimensjoner,
har du misforstått det. Det er en vilkårlig regel – basert på dømmekraft eller
skjønn – men den er svært anvendelig.

Denne regelen blir brukt ved ingeniør- og arkitektarbeid. Hvis det ikke kan
utarbeides klart og enkelt i to dimensjoner, er det noe galt, og det kunne ikke
bli bygd.

Det å demonstrere et begrep med diverse små gjenstander, legger masse til det en person 
studerer. Dette øker forståelsen.

Hvordan en 
plante  vokser 
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Skisser og todimensjonal fremstilling er del av demonstrasjon og av å
utarbeide noe.

En tredje metode til å skaffe masse for å tydeliggjøre prinsipper, er å bruke
modellerleire til å lage en leirdemonstrasjon eller «leirdemo» av et prinsipp eller
begrep.

Formålet med leirdemonstrasjon er:

1. å gjøre materialene som blir studert, virkelige for studenten

2. å gi en riktig balanse mellom masse og signifikans

3. å lære studenten å anvende

Hele teorien med leirdemonstrasjoner er at de legger til masse.

Å lage skisser hjelper en med å utarbeide ting.

?
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En student trenger masse for å forstå noe. Uten den har han kun tanker eller
mentale begreper. Når han har masse, kan han finne ut av det fordi han har
masse og rom hvor han så kan forestille seg begrepet han studerer.

Demosett-demonstrasjoner fungerer også etter dette prinsippet, bare at en
leirdemonstrasjon viser den tingen som blir demonstrert enda bedre, og gir mer
masse.

Enhver student kan bruke leire til å demonstrere en handling, en definisjon,
en gjenstand eller et prinsipp. Han sitter ved et bord hvor det er plassert
modellerleire i ulike farger som han kan bruke. Han demonstrerer gjenstanden
eller prinsippet i leire, og setter merkelapper på hver enkelt leirdel. Leiren viser
tingen. Det er ikke bare en leirklatt med en merkelapp på. Små papirstrimler
brukes som merkelapper.

For eksempel, la oss si en student ønsker å demonstrere en blyant. Han lager
en tynn leirrull som er omgitt av et annet lag med leire, og den tynne rullen
stikker litt ut av den ene enden. På den andre enden setter han en liten sylinder

Gjenstander, handlinger, tanker, ideer, sammenhenger eller hva som helst annet 
kan demonstreres i leire.

TANKE

KÅRE

P
IL

B
A

LL

OLE K
Å

R
E

BALL

10



av leire. På rullen står det skrevet «blyantstift». Det ytre laget har merkelappen
«tre». Den lille sylinderen har merkelappen «viskelær».

Enkelhet er hovedideen.

Alt kan demonstreres i leire hvis man arbeider med det. Og bare det å arbeide
med hvordan det kan demonstreres eller lages i leire og merkelapper, skaper en
fornyet forståelse.

I spørsmålet «hvordan viser jeg det i leire?» ligger hemmeligheten bak
læren. Hvis man kan vise det i leire, forstår man det. Hvis man ikke kan det,
forstår man egentlig ikke hva det er. Så leire og merkelapper virker bare hvis
uttrykket eller tingene virkelig er forstått. Og det å utarbeide dem i leire skaper
en forståelse av dem.

Kunst er ikke målet med å gjøre leirdemo-arbeid. Formene er grove.

Hver enkelt ting lagd i en leirdemo har merkelapp, uansett hvor primitiv
merkelappen er. Studenter lager vanligvis merkelapper av papir eller kartong
skrevet på med kulepenn. Når man lager en merkelapp, lages det en spiss i den
ene enden, noe som gjør det lett å stikke merkelappen inn i leiren.

Prosedyren er som følger: Studenten lager en gjenstand og setter en merkelapp
på, lager en annen gjenstand og setter en merkelapp på, og lager en tredje gjenstand
og setter en merkelapp på den, og så videre i rekkefølge. Dette stammer fra datumet
om at optimal læring krever en lik balanse mellom masse og signifikans, og at for
mye av det ene uten det andre kan få studenten til å føle seg dårlig. Dersom en
student lager alle massene i demonstrasjonen sin på en gang uten å sette
merkelapper på dem, så sitter han der med alle de opphopede signifikansene i
sinnet sitt, i stedet for å notere ned hver enkelt (i form av en merkelapp) underveis.
Den korrekte prosedyren er å sette merkelapp på hver masse etter hvert som man
lager dem.

Enhver gjenstand, ethvert prinsipp eller enhver handling kan vises med et
stykke leire og en merkelapp. Massedelene lages i leire, signifikansen eller
tankedelene med merkelapp.

Retningen på bevegelse eller forflytning indikeres vanligvis med små piler.
Pilen kan lages i leire, eller den kan lages som en annen type merkelapp. Dette
kan bli viktig. Mangel på tydelighet i demoen om hvilken vei noe går eller
hvilken vei noe flyter, kan gjøre demoen ugjenkjennelig.
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Leirdemoer må være store. Et av formålene med leirdemonstrasjoner er å
gjøre materialene som studeres, virkelige for studenten. Hvis en students
leirdemo er liten (mindre masse), er den kanskje ikke tilstrekkelig virkelig for
personen. Store leirdemoer er bedre når det gjelder å øke studentens forståelse.

En godt utført leirdemo som virkelig demonstrerer, vil føre til en fantastisk
endring hos studenten. Og han vil huske dataene.

Hver av disse tre metodene til å bøte på fravær av masse – det å anvende et
demosett, skisser og leirdemonstrasjoner – bør anvendes i rikt monn i enhver
utdannelsesaktivitet. De kan ha stor betydning med hensyn til hvor bra en
student lærer og kan anvende det han har studert.

En persons 
forståelse kan i 
stor grad bli 
hjulpet når han 
utarbeider noe og 
gir det en fysisk 
form.

?

B
IL

D
E

LY
S

B
Ø

L
G

E

LI
NS

E

B
IL

F
IL

M
LY

S
B

Ø
L
G

E K
A

S
S

E

LY
S

B
Ø

L
G

E

LY
S

B
Ø

L
G

E

12



Den andre barrieren: For steil gradient
En gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for

nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte
og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket
gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

Når man støter på en for steil gradient i studiet av et emne, resulterer det i
en slags forvirring eller fortumlethet (en tilstand av mental vakling eller
ustøhet). Dette er den andre barrieren for studium.

Botemiddelet for en for steil gradient er å gå tilbake på gradienten. Finn ut
når han ikke var forvirret over det han studerte, og finn så hvilken ny handling
han begynte på. Finn ut hvilken handling han følte han forstod godt like før
han ble helt forvirret.

Du vil oppdage at det er noe i dette området – delen han følte at han forstod
godt – som han ikke virkelig forstod.

Når dette er oppklart, vil studenten kunne gjøre fremskritt igjen.

Når man oppdager at en person er fryktelig forvirret i den andre handlingen
det var meningen han skulle kjenne eller gjøre, kan man trygt anta at han
egentlig aldri virkelig forstod den første handlingen.

Denne barrieren er lettest å kjenne igjen og mest relevant når det dreier seg
om doingness − å utføre en handling eller aktivitet – i motsetning til rent
akademisk eller intellektuelt studium.

Å lære å sykle er ofte en for steil gradient for et 
barn.

Men et par støttehjul gjør det mulig for det å 
komme noen vei. Det er en passende gradient.
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Den tredje – og viktigste – barrieren:
Det misforståtte ordet

Den tredje og viktigste barrieren for studier er det misforståtte ordet. Et
misforstått ord er et ord som ikke er forstått, eller er galt forstått.

Et helt annet sett av fysiske reaksjoner kan forekomme når man leser forbi
et ord man ikke forstår. Å gå forbi et ord som ikke var forstått, gir en en tydelig
tom følelse eller en utkjørt følelse.

En «ikke til stede»-følelse og et slags nervøst hysteri (overdreven engstelse)
kan følge dette.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer etter
et ord som personen ikke har definert og forstått.

Det misforståtte ordet er mye viktigere enn de to andre barrierene. Det
misforståtte ordet avgjør evner og mangel på evner. Det er dette psykologer har
prøvd å teste i årevis uten å innse hva det var.

Dette er alt mange studievanskeligheter går tilbake til. Å studere forbi
misforståtte ord skaper en så omfattende rekke av mentale virkninger at det i
seg selv er den primære faktoren når det gjelder dumhet og mange andre
uønskede tilstander.

Hvis en person ikke hadde misforståtte ord, ville hans talent være der eller
ikke være der, men hans doingness innenfor dette emnet ville være der.

Det er to spesifikke fenomener som stammer fra misforståtte ord.

Første fenomen

Når en student ikke forstår et ord, er seksjonen rett etter det ordet tom i
hukommelsen hans.

Du kan alltid spore det tilbake til ordet like før der det er tomt, få det forstått,
og oppdage at på mirakuløst vis er det tidligere tomme feltet ikke lenger tomt
i materialene du studerer.

Det er ren magi.
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Har du noen gang opplevd å komme til slutten av en side og oppdage at
du ikke visste hva du hadde lest? Et eller annet sted tidligere på den siden
gikk du forbi et ord du ikke hadde noen definisjon for, eller en ukorrekt
definisjon for.

Her er et eksempel: «Man fant ut at når skumskottet kom, ble barna roligere,
og når det ikke var der, var de mye livligere.» Det som skjer, er at du tror du
ikke forstår hele ideen, men den manglende evnen til å forstå kommer helt og
holdent fra det ene ordet du ikke kunne definere, skumskott, som betyr
skumring eller tussmørke.

Det andre fenomenet

En misforstått eller ikke-forstått definisjon eller et udefinert ord kan til og
med forårsake at en person gir opp å studere et emne, og forlater et kurs eller
en klasse. Det å forsvinne på denne måten kalles et blow.

Når en person leser nedover 
en side ...

... og går forbi et ord som 
han ikke har noen definisjon 
for ...

... vil seksjonen etter det 
misforståtte ordet være tom i 
hukommelsen hans. Det 
misforståtte ordet er den 
viktigste barrieren mot  
vellykkede studier.

En motor vil ikke 
gå bra hvis ikke 
drivstofftanken 
tas ordentlig vare 
på og

drivstofftanken?
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Vi har alle kjent mennesker som entusiastisk startet på et kurs, bare for litt
senere å oppdage at personen droppet studiet fordi det var «kjedelig» eller «det
var ikke slik de trodde det ville være». De skulle lære seg en ferdighet, eller gå
på kveldsskole og få sin eksamen, men fullførte det aldri. Uansett hvor
fornuftige unnskyldningene deres var, er faktum det at de kuttet ut emnet eller
forlot kurset. Dette er et blow. En person blower av bare én primær grunn: det
misforståtte ordet.

En person blower ikke nødvendigvis på grunn av de andre studiebarrierene
– fravær av masse eller for steil gradient. De frembringer kun fysiske fenomener.
Men det misforståtte ordet kan få en student til å blowe.

Det er en bestemt rekkefølge av handlinger som kommer etter et misforstått
ord:

Når et ord ikke blir forstått, vil studenten ikke forstå ting som kommer like
etter. Dette blir fulgt av studentens løsning for den tomme tilstanden, som er å
individuere fra den − noe som betyr å skille seg fra den og trekke seg tilbake fra
befatning med den.

Nå som studenten er atskilt fra området som han studerte, bryr han seg
egentlig ikke om hva han foretar seg med emnet eller tilknyttede ting eller
aktiviteter. Dette − å være atskilt eller forskjellig fra − er holdningen som
kommer før man gjør noe skadelig mot noe eller noen.

En skoleelev som har gått forbi misforståtte ord i et fag, vil for eksempel
ikke bry seg om hva som skjer i klassen, vil antakelig kritisere faget overfor
vennene sine, og det kan til og med hende at han ødelegger utstyr i
klasserommet eller mister læreboken sin.

Folk er imidlertid grunnleggende sett gode. Når en person begår en skadelig
handling, vil han forsøke å holde seg selv tilbake fra å begå flere skadelige
handlinger. Etter dette vil han finne måter han har blitt « galt behandlet» på av
andre, for å rettferdiggjøre handlingene sine. Han vil også beklage seg, kritisere og
ha en «se-hva-du-har-gjort-mot-meg»-holdning. Disse faktorene rettferdiggjør i
elevens sinn en avreise eller et blow.

Da de fleste utdannelsessystemer imidlertid ikke ser med blide øyne på at
elevene blower, får dette eleven til virkelig å trekke seg tilbake fra faget (uansett
hva han studerte). I stedet plasserer han et mentalt maskineri der, som kan
motta og gi tilbake setninger og vendinger. En person kan sette opp mentalt
maskineri når han blir uinteressert i hva han gjør, men føler at han må fortsette
å gjøre det.

16



Nå har vi den «kvikke studenten som aldri anvender det han lærer», også
kalt en «glib» student.

Det spesielle fenomenet er da at en student kan studere noen ord og gjengi
dem, og likevel ikke delta i handlingen. Studenten får toppkarakter på
eksamener, men kan ikke anvende dataene.

Den fullstendig sløve (dumme) studenten sitter rett og slett fast i ikke-
forståelses-tomheten som kommer etter et misforstått ord. Han vil ikke kunne
demonstrere materialet sitt med et demosett eller i leire, og slike problemer er
et sikkert tegn på at det finnes et misforstått ord.

Den «svært kvikke» studenten som likevel ikke kan anvende dataene, er
ikke der i det hele tatt. Han har forlengst sluttet å konfrontere (stå ansikt til
ansikt med noe uten å trekke seg tilbake eller unngå) stoffet eller emnet.

Kuren for begge disse tilstandene av «kvikk ikke-forståelse» eller «sløvhet»
er å finne det manglende ordet.

Denne oppdagelsen av hvor viktig det misforståtte ordet er, åpner faktisk
døren til utdannelse. Og selv om denne barrieren for studium er nevnt sist, er
det den viktigste.

En person starter ofte 
studiet av et nytt emne med 
stor iver.

Hvis han imidlertid 
akkumulerer misforståtte 
ord, avtar interessen hans.

Hvis han ikke finner disse og 
definerer dem, vil han miste 
interessen helt og gi opp emnet. 
Dette kalles et blow.

Propell?

Høyde?
Kompass?

FLYSKOLE
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OPPKLARING
AV ORD

Et misforstått ord vil være misforstått helt til man oppklarer betydningen
av ordet. Så snart personen forstår ordet fullt ut, kan det sies å være oppklart.

Prosedyrene som brukes for å lokalisere og oppklare ord som studenten har
misforstått i studiene sine, kalles ordoppklaring. Det første man bør lære seg er
den eksakte prosedyren for å oppklare et hvilket som helst ord eller symbol
man støter på når man leser eller studerer, som man ikke forstår. All
ordoppklaringsteknologi benytter denne prosedyren.

Trinn for å oppklare et ord

1. Ha en ordbok for hånden mens du leser, slik at du kan oppklare ethvert
misforstått ord eller symbol du støter på. Det kan skaffes en enkel, men god
ordbok, som ikke inneholder store ord som selv må oppklares inni
definisjonene av ordene.

2. Når du støter på et ord eller symbol du ikke forstår, slå det opp i en
ordbok, og se raskt over definisjonene for å finne den som passer i
sammenhengen der ordet ble misforstått. Les denne definisjonen, og lag
setninger hvor du anvender ordet med denne betydningen, inntil du har et klart
begrep om denne betydningen av ordet. Dette kan kreve ti eller flere setninger.

3. Deretter oppklares hver av de andre definisjonene av dette ordet ved å
bruke hver enkelt i setninger til du klart forstår hver definisjon.

Når et ord har flere forskjellige definisjoner, kan du ikke begrense din
forståelse av ordet til bare én definisjon, og si at ordet er «forstått». Du må være
i stand til å forstå ordet når det senere blir brukt på en annen måte.

Imidlertid skal du ikke oppklare de tekniske eller spesialiserte
definisjonene (matematikk, biologi, osv.) eller de definisjonene som er
foreldede (ikke lenger i bruk) eller arkaiske (gamle og ikke lenger i alminnelig
bruk), med mindre ordet blir brukt på den måten i sammenhengen der det var
misforstått. Hvis du gjør det, kan det føre deg inn i mange andre ord som
befinner seg i disse definisjonene, og hemme din studiefremgang betydelig.
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Dersom en person støter på 
vanskeligheter i det han 
leser …

Når han slår opp ordet i en 
ordbok og definerer det …

… vil det være et misforstått 
ord tidligere i teksten. Han må 
gå tilbake og finne ordet.

… forsvinner vanskeligheten, 
og han kan fortsette.

Felis 
domesticus?

Felis 
domesticus
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spiselige røtter, svartfot 

skorstein:
 1. kanal for bortføring 

av røyk, murpipe 2. åpent murt 

ildsted, peis, grue [norr skorsteinn, 

l schore

gjenta pipende lyd

pipe: f el. m 1. rørformet gjenstand 

med hulrom 2. snadde 3. tønne, fat 

til flytende varer [norr pípa, fra lat.] 

h tynn lyd

Jeg vet han har hatt mang j

Han levde av å feie skorsteiner. 

Det er faktisk ganske spesielt for en 

mann i hans alder. 

� La oss si at du leser setningen: «Han levde  
av å feie skorsteiner», og du er ikke sikker på 
hva «skorsteiner» betyr.

� Du finner det i ordboken, og ser gjennom 
definisjonene etter den som passer. Den sier 
«kanal for bortføring av røyk, murpipe».

� Du er ikke sikker på hva «pipe» betyr, så du 
slår det opp. Det står «rørformet gjenstand med 
hulrom». Det passer og gir mening, så du bruker 
det i noen setninger til du har et klart begrep om 
det.

� «Pipe» har i denne ordboken andre 
definisjoner, og du ville oppklare alle og bruke 
dem i setninger.

� Les så derivasjonen som ordboken gir for ordet 
«pipe». Gå nå tilbake til «skorstein». Definisjonen 
«kanal for bortføring av røyk, murpipe» gir nå 
mening, så du bruker den i setninger til du har et 
klart begrep om den.

� Deretter oppklarer du de andre definisjonene. 
Hvis ordboken du bruker har spesialiserte eller 
foreldede definisjoner, hopper du over disse, 
siden de ikke er i alminnelig bruk.

� Oppklar nå ordets derivasjon. Du finner at 
«skorstein» opprinnelig trolig kom fra det 
lavtyske ordet «schorsten», trolig av «schore», 
som betyr «støtte». Hvis ordet hadde hatt noen 
synonymforklaringer, merknader om bruken eller 
idiomer, ville du også oppklare disse. Det ville 
være slutten på oppklaringen av «skorstein».

Det ovenstående er måten ethvert ord skal 
oppklares på. Når ord blir forstått, kan 
kommunikasjon finne sted, og med 
kommunikasjon kan man forstå et 
hvilket som helst emne.

gjenta pipende y

pipe: f el. m 1. rørformet gjenstand 

med hulrom 2. snadde 3. tønne, fat 

til flytende varer [norr pípa, fra lat.] 

l ge en høy tynn lyd

gjenta pipend y

pipe: f el. m 1. rørformet gjenstand 

med hulrom 2. snadde 3. tønne, fat 

til flytende varer [norr pípa, fra lat.] 

lage en høy tynn lyd

uvi
skorstein:

 1. kanal for bo

av røyk, murpipe 2. åpent murt 

ildsted, peis, grue [norr skorsteinn, 

fra lty schorsten, trol av schore 

av røyk, murpipe 2. åp

ildsted, peis, grue [norr skorsteinn, 

fra lty schorsten, trol av schore 

'støtte'] skorsteins
feier: person 

k å feie skorsteiner

Eksempel på oppklaring av et ord

20



4. Det neste du skal gjøre, er å oppklare derivasjonen, som er forklaringen
på hvor ordet opprinnelig kom fra. Dette vil hjelpe deg til å få en grunnleggende
forståelse av ordet.

5. De fleste ordbøkene gir idiomene til et ord. Et idiom er en vending eller
et uttrykk der meningen ikke kan bli forstått ut fra de vanlige betydningene av
ordene. Å «gi tål» er for eksempel et norsk idiom som betyr å «være tålmodig».
Idiomatiske anvendelser er vanligvis nevnt i en ordbok etter definisjonene av
selve ordet. Dersom det finnes idiomer for ordet du oppklarer, oppklares disse
også.

6. For å få en fullstendig forståelse av ordet oppklarer du enhver annen
informasjon som er gitt om ordet, slik som anmerkninger om bruken,
synonymer osv. (Et synonym er et ord som har en lignende, men ikke den
samme betydningen som et annet ord, f.eks. «tynn» og «slank».)

7. Dersom du støter på et misforstått ord eller symbol i definisjonen av et
ord som du oppklarer, må du straks oppklare det og anvende denne samme
prosedyren, og så gå tilbake til definisjonen som du oppklarte. (Ordbokssym-
boler og forkortelser er vanligvis gitt foran i ordboken.) Men dersom du finner
at du bruker masse tid på å oppklare ord inni definisjoner av ord, bør du finne
en enklere ordbok. En god ordbok gjør det mulig for deg å oppklare et ord uten
at du behøver å slå opp en masse andre ord mens du gjør det.

Enkle ord

Umiddelbart vil du kanskje tro at det er de store, imponerende ordene eller
de tekniske ordene som oftest blir misforstått.

Det er ikke tilfellet.

Ord som en, den, finnes, slik og andre ord som «alle kan», er svært ofte de
man finner som misforståtte ord når man gjør ordoppklaring.

Det trengs en stor ordbok for definere disse enkle ordene fullstendig. Dette
er en annen underlig ting. De små ordbøkene går også ut fra at «alle vet hva det
ordet betyr».

Det er nesten utrolig å se at en som er ferdig ved universitetet og har brukt
en lang rekke år på studier av innviklede fag, likevel ikke vet hva «eller», «ved»
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eller «en» betyr. Man må se det for å tro det. Og likevel, når han får klart opp i
dette, forandrer hele hans utdannelse seg fra en solid masse av spørsmålstegn
til et klart og nyttig utsyn.

En test av skolebarn i Johannesburg viste en gang at intelligensen minket
for hvert nytt år på skolen!

Svaret på gåten var ganske enkelt at hvert år la de et par dusin flere knusende
misforståtte ord til et allerede forvirret vokabular som ingen noensinne fikk
dem til å slå opp.

Dumhet er virkningen av misforståtte ord.

I de områdene som gir mennesket mest vanskeligheter, vil du finne de fleste
endringene av fakta, de mest forvirrede og motstridende ideene, og selvfølgelig
det største antallet misforståtte ord.

DET TIDLIGSTE MISFORSTÅTTE ORDET I ET EMNE ER NØKKELEN
TIL SENERE MISFORSTÅTTE ORD I DET EMNET.

Når man studerer et fremmed språk, finner man ofte ut at grammatikkordene
i ens eget språk, som forteller om grammatikken i det fremmede språket, ligger til
grunn for at man ikke er i stand til å lære det fremmede språket.

Det er viktig at disse ordene blir oppklart.
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ORDOPPKLARINGS-
METODER

I Scientologi er det blitt utviklet ni forskjellige metoder for å oppklare
betydningene av ord.

Disse dekker forskjellige måter å finne de misforståtte ordene på som ligger
til grunn for en persons vanskeligheter. De spenner fra å finne misforståtte ord
i teksten man studerer, til å oppklare nøkkelordene i forbindelse med ens
arbeid, og til og med til å oppspore de ordene man misforstod i emner man
studerte for mange år siden!

Her er det gitt tre av disse ordoppklaringsmetodene, som er svært
anvendelige i dagliglivet.

Grunnleggende ordoppklaring

Grunnleggende ordoppklaring er metoden hvor man finner et misforstått
ord ved å se etter et misforstått ord tidligere i teksten enn der man har
vanskeligheter. Dette er den mest grunnleggende ordoppklaringsmetoden som
brukes i Scientologi.

En student må vite hvordan han får seg selv til å studere raskt med gode
resultater. Han bør være i stand til å håndtere hva som helst som måtte sinke
eller forstyrre fremgangen hans. Han anvender studieteknologi til å hjelpe seg
selv.

En student som bruker studieteknologi, vil slå opp hvert ord han kommer
over som han ikke forstår, og vil aldri etterlate seg et ord som han ikke kjenner
betydningen av.

Hvis han kommer ut for vanskeligheter, vil studenten selv, hans
studiepartner eller instruktøren (i Scientologi kalt en supervisor) bruke
Grunnleggende ordoppklaring for å håndtere enhver ting som sinket eller
forstyrret fremgangen.

Å vente til man blir groggy eller begynner å «dope av» (føle seg trett, søvnig
eller omtåket som om man var dopet eller hadde tatt stoff) som den eneste
måten å oppdage misforståtte ord på før man håndterer, er å vente for lenge.
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Hvis du noen gang har sett en student falle i søvn over boken sin, har du sett
en som har dopet av. Lenge før det skulle noen ha fått studenten til å lete etter
et misforstått ord. Tidspunktet for å lete etter det misforståtte ordet er så snart
studenten blir langsommere eller ikke er like «kvikk» som han var for 15
minutter siden. Det er ikke en misforstått vending, idé eller begrep, men et
misforstått ORD. Dette skjer alltid før selve emnet ikke blir forstått.

Grunnleggende ordoppklaring gjøres på denne måten:

1. Studenten flyr ikke av gårde og er ikke så «årvåken» som han var. Han
kan utvise ren og skjær mangel på entusiasme, bruke for lang tid på
kontrollarket, gjespe, være uinteressert, tegne kruseduller eller dagdrømme,
osv.

2. Studenten må da se tidligere i teksten etter et misforstått ord. Det er alltid
et; det finnes ingen unntak. Det kan være at det misforståtte ordet er to eller
flere sider tilbake, men det er alltid tidligere i teksten enn der hvor studenten
er nå.

3. Ordet blir funnet. Studenten oppdager det når han leter bakover etter
det. Eller, hvis studenten ikke kan finne det, kan man ta ord fra teksten som
kunne være det misforståtte ordet, og spørre «Hva betyr ________?» for å se om
studenten gir den korrekte definisjonen.

4. Studenten slår opp ordet som blir funnet i en ordbok, og oppklarer det
ifølge trinnene for å oppklare et misforstått ord som er beskrevet ovenfor. Han
bruker det muntlig flere ganger i selvlagde setninger, helt til han avgjort har
demonstrert at han forstår ordet ut fra måten han formulerer setningene sine på.

5. Studenten leser nå teksten hvor det misforståtte ordet stod. Hvis han nå
ikke er «årvåken», ivrig etter å fortsette, føler seg gladere, osv., er det et annet
misforstått ord tidligere i teksten. Dette finnes ved å gjenta trinnene 2–5.

6. Når studenten er årvåken og føler seg gladere fortsetter han fremover og
studerer teksten fra der hvor det misforståtte ordet var til den delen av stoffet
han ikke forstod (hvor trinn 1 begynte).

Studenten vil nå være entusiastisk når han studerer emnet, og det er
sluttresultatet av Grunnleggende ordoppklaring. (Resultatet vil ikke bli
oppnådd hvis et misforstått ord ble oversett, eller hvis det er et tidligere
misforstått ord i teksten. Hvis så er tilfelle, gjenta trinnene 2–5.) Hvis studenten
nå er entusiastisk, få ham til å studere videre.

God ordoppklaring er en metode med å spore tilbake. Du må se tidligere
enn det punktet hvor studenten ble sløv eller forvirret, og du vil oppdage at et

24



eller annet sted før vanskelighetene begynte er det et ord som han ikke forstår.
Hvis han ikke lyser opp når ordet blir funnet og oppklart, vil det være et
misforstått ord før det igjen.

Dette vil være helt klart for deg hvis du forstår at hvis det ikke løser seg, er
den tingen studenten tilsynelatende har vanskeligheter med, ikke den tingen
studenten har vanskeligheter med. Ellers ville det løse seg, ville det ikke? Hvis
han visste hva det var han ikke forstod, kunne han løse det selv. Så det å snakke
med ham om hva han tror han ikke forstår, fører ingen vei. Vanskeligheten
ligger tidligere.

Å sikte seg inn på ordet

Oppskriften er å finne ut hvor studenten ikke hadde noen vanskeligheter,
og å finne ut hvor studenten nå har vanskeligheter. Det misforståtte ordet vil
befinne seg mellom disse områdene. Det vil være i den siste delen av der hvor
han ikke hadde vanskeligheter.

Grunnleggende ordoppklaring er enormt effektiv når den blir gjort som
beskrevet her.

I Grunnleggende 
ordoppklaring må 
studenten se 
tidligere i teksten 
etter et misforstått 
ord. Det er alltid 
tidligere i teksten 
enn der studenten 
er nå.

25



Ordoppklaring ved høytlesning

En svært effektiv metode for å finne ordene som en person ikke forstår i en
bok eller annet skriftlig materiale, kalles Ordoppklaring ved høytlesning.

En student som leser for seg selv vet ofte ikke at han har gått forbi
misforståtte ord. Men alltid når han går forbi misforståtte ord, vil han ha
vanskeligheter med det han leser.

I Ordoppklaring ved høytlesning får man personen til å lese materialet høyt.
Personen han leser for hjelper ham å finne og oppklare alle misforståtte ord, og
kalles betegnende nok en ordoppklarer.

Ordoppklaring ved høytlesning utføres vanligvis av to personer på skiftevis
basis: Én student er ordoppklareren og ordoppklarer den andre studenten, og
så bytter de om. Den studenten som nettopp ble ordoppklart, blir
ordoppklareren og ordoppklarer sin partner.

Et ord kan bli misforstått på mange forskjellige måter. Det er viktig at
personen som utfører Ordoppklaring ved høytlesning, kjenner disse
forskjellige typene av misforståtte ord. Et ord kan bli misforstått pga.:

1. En falsk (fullstendig gal) definisjon − personen leser eller hører ordet
«katt», og tror at «katt» betyr «boks». Det kan ikke bli mer feil.

2. En oppfunnet definisjon − da han var veldig ung, ble personen alltid kalt
«ei jente» av kameratene sine når han nektet å gjøre noe vågalt. Han finner opp
at definisjonen for ordet «jente» er «en feig person».

3. En ukorrekt definisjon − en person leser eller hører ordet «computer», og
tror at det er en «skrivemaskin». Dette er en ukorrekt betydning av «computer»,
selv om både en skrivemaskin og en computer er en type maskin.

4. En ufullstendig definisjon − personen leser ordet «kontor» og tror at det
betyr «rom». Definisjonen av ordet «kontor» er «lokale for administrasjon,
bokføring og planlegging i bedrift». Personens definisjon er ufullstendig for
ordet «kontor».

5. En upassende definisjon − personen ser en tankestrek (–) i setningen «Jeg
ble ferdig med nummer 3–7 i dag». Han tror at en tankestrek er et minustegn,
innser at du ikke kan trekke 7 fra 3, og kan derfor ikke forstå det.
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Et misforstått ord kan hindre personens 
forståelse av noe.

Derfor kan det virke som om han ikke har 
anlegg for å gjøre visse ting, til hans store 
frustrasjon og ulykkelighet.

Men å finne og fullstendig oppklare de 
misforståtte ordene i et emne rehabiliterer 
evnen til gjøre i dette området.

Oppklaring av misforståtte ord er nøkkelen til 
å løse enhver vanskelighet i et hvilket som 
helst emne som personen studerer.

Tegning? TEGNING ER
VIKTIG FOR EN 
ARKITEKT

Tegning!

6. En homonym (om en lyd eller et symbol som har to eller flere klart atskilte
betydninger) definisjon − personen hører ordet «bakke» i setningen «krusene
stod på en bakke», og fordi han vet at «bakke» betyr en skråning, tror han at
noen har satt fra seg krusene ute, i en oppoverbakke.

7. En erstatningsdefinisjon (synonym) − personen leser ordet «sjangle», og
tror at definisjonen av ordet er «gå». «Gå» er et synonym for ordet «sjangle».
Personen har en misforståelse, fordi ordet «sjangle» betyr «gå ustøtt ved å
slenge snart til den ene, snart til den andre siden; rave».

ORDBOK
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8. En utelatt (manglende) definisjon − personen hører setningen «Verkstedet
måtte skaffe en ny tolk da den gamle gikk i stykker». Denne personen kjenner to
definisjoner av ordet «tolk». Han vet at «tolk» betyr «person som ved muntlig
oversettelse formidler kontakt mellom personer som taler forskjellige språk» og
«talsmann». Ingen av disse definisjonene gir noe særlig mening i setningen han
nettopp hørte. Han kan ikke forstå hvordan en oversetter kan bli ødelagt i et
verksted. Han vet ikke at «tolk» her betyr «fast (ikke stillbart) kontrollverktøy
brukt ved maskinfabrikasjon».

9. En ingen-definisjon – en ingen-definisjon er et «ikke-forstått» ord eller
symbol. Personen leser setningen: «Det ble ikke noen ståler av virksomheten.»
Det oppstår ingen forståelse, ettersom han ikke har noen definisjon av «ståler».
Ordet betyr «penger».

10. En avvist definisjon − personen nekter å slå opp definisjonen av asterisk
(*). Ved å snakke om det kommer det frem at hver gang han ser en asterisk på
siden, vet han at materialet vil være «svært tungt å lese», og er «litterært»,
«vanskelig» og «intellektuelt».

Hvis en person vanemessig har gått forbi mange, mange misforståtte ord i
det han har lest eller i sin utdannelse (som de fleste i dette nåværende samfunnet
har gjort), vil ikke bare hans evne til å lese være dårligere, men også hans
intelligens. Det han selv skriver og sier vil ikke bli forstått, det som han leser
og hører forstår han ikke, og han vil være ute av kommunikasjon. Sannsynligvis
vil verden se ut som et svært merkverdig sted for ham, han vil føle at han «ikke
blir forstått» (så sant!), og livet vil virke noe mistrøstig for ham. På andre kan
han til og med virke kriminell. I beste fall blir han en slags robot eller zombi.
Så du forstår at det er svært viktig å oppklare misforståtte ord.

Hvorfor Ordoppklaring ved høytlesning virker

En student som forstår alle ordene på siden han leser, vil perfekt kunne lese
siden høyt. Han vil føle seg klar og våken og forstå det han leser fullstendig.
Men når en student går forbi et ord eller symbol som han ikke forstår, vil
misforståelsen forstyrre stemmen hans eller hans fysiske væremåte. Stemmen
hans kan forandre seg, han kan snuble i et ord, skjære grimaser, myse eller
reagere på annen måte.

Dette er lett å forstå hvis du husker at en person kan bli helt blank etter at
han går forbi et ord eller symbol som han ikke forstår. Han kan da gjøre en feil
i lesingen sin akkurat der ved punktet for misforståelsen, eller han kan fortsette
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Ordoppklaring ved høytlesning er en grundig 
metode for å lokalisere misforståtte ord.

å lese forbi misforståelsen og gjøre en feil på et senere ord eller symbol. Han vil
føle seg mer uklar, og han vil forsøke å kompensere for den uklare følelsen ved
å lese med mer anstrengelse. Dette vil alltid uttrykke seg som en ikke-optimal
handling av et eller annet slag, som ordoppklareren må legge merke til og
håndtere med en gang.

En ikke-optimal reaksjon er alt som studenten gjør utover det å lese siden
lett, naturlig og perfekt. Eksempler på noen av de ikke-optimale reaksjonene
som kan vise seg, er:

1. Studenten legger til et ord, utelater et ord eller forandrer et ord i setningen
som han leser.

2. Studenten snubler på et ord eller sier det ukorrekt.

3. Studenten gjør en pause eller leser langsommere.

4.  Studenten rynker pannen eller ser usikker ut.

Disse ordene kommer til syne ved snubling, 
forandringer eller på andre måter etter som 
studenten leser.

«For å plukke på 
gitarstrengene ...»

«... bruker man et spekter.
Eh, øh, jeg mener et ’plekter’.»
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5. Studenten blir stiv eller strammer en kroppsdel, slik som å myse, stramme
håndgrepet, bite seg i leppen eller en annen fysisk reaksjon.

6. Studenten leser med anstrengelse.

7. Studenten leser med en «glib», robotaktig holdning (det er slik han blir
etter at han er blitt tvunget til å lese «riktig» av noen som ikke vet noen ting
om misforståtte ord).

Det kan også komme andre manifestasjoner.

Det ovenstående er ikke en fullstendig liste over reaksjoner, men er ment å
skulle gi en idé om hva man skal se etter. Når sant skal sies, kan man snuble når
man leser hvis man forsøker å lese i dårlig belysning, når man har vansker med
øynene eller hvis trykken, håndskriften eller blyantrettelsene i teksten er
vanskelig å tyde. Derfor er det nødvendig å gjøre Ordoppklaring ved høytlesning
bare med god belysning, og hvis det er meningen at fyren skal bruke briller, skal
han bruke briller, og selve materialet som man ordoppklarer, må ikke inneholde
flekker og utelatelser. Alle mulige grunner til at han ikke kan se teksten, og uklar
tekst, må fjernes. Hvis ikke vil studenten ganske enkelt si at han ikke kunne se
den, at lyset var dårlig eller en annen feil årsak.

Hver gang personen gjør en feil når han leser, eller reagerer på en ikke-
optimal måte, vil man alltid finne et misforstått ord før det punktet eller noen
ganger på selve det punktet.

Eksempel: Studenten leser siden høyt. Han leser: «Rolf gikk langsomt og
tankefullt hjemover», så rynker han pannen. Ordoppklareren sier: «Stopp»,
og spør «Er det et eller annet ord eller symbol der som du ikke forstod?» (Hvis
studenten lurer på hvorfor han ble stoppet, forteller ordoppklareren ham
hvilken reaksjon han la merke til.)

Studenten ser over det han har lest. Han føler seg usikker på ordet
«langsomt». Han forteller dette til ordoppklareren, og ordet «langsomt» blir
slått opp i en ordbok og brukt i setninger inntil studenten forstår det helt.

Når ordet som var misforstått blir lokalisert og oppklart, vil studenten lysne
opp og begynne å lese tydelig og korrekt igjen.
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Hvordan gjøre det

1. Studenten og ordoppklareren sitter overfor hverandre.

Studenten og ordoppklareren sitter overfor hverandre ved et bord eller en
pult. Hver person har sitt eget eksemplar av teksten som skal ordoppklares.
Ordoppklareren må være i stand til å se studenten og siden foran seg samtidig.

2. Ordbøker er for hånden.

En god, enkel ordbok og enhver annen ordbok som studenten kan trenge,
er for hånden. (Bruk fremfor alt ikke hva som blir kalt en «puslete ordbok».
Dette er noe annet enn en enkel, velformulert ordbok. En puslete ordbok er det
du vanligvis finner i kioskenes billigbokstativer. Den definerer ganske ofte ord
A som ord B, og så definerer den ord B som ord A. Den utelater også alle de
alternative definisjonene og alle de tekniske definisjonene.)

3. Når studenten innser at det er et ord han ikke forstår.

Før studenten begynner å lese, bør han bli fortalt at hvis han leser noe som
han ikke forstår fullstendig, skal han si fra til ordoppklareren, eller hvis han ser
et ord som han ikke kjenner betydningen av, skal han stanse og slå opp ordet
og oppklare det i stedet for å gå forbi det. Studenten bør oppmuntres til å finne
og oppklare misforståtte ord selv. Ordoppklareren ville med denne metoden
aldri forhindre studenten fra å oppklare et ord som studenten erkjenner er
misforstått. Ordoppklaring ved høytlesning frembringer evnen til å gjøre dette,
slik at studenten vil finne og oppklare sine egne misforståtte ord i fremtiden.

4. Studenten leser teksten høyt for ordoppklareren.

Studenten leser teksten høyt for ordoppklareren. Mens studenten leser,
følger ordoppklareren med i sitt eget eksemplar av den samme teksten, ser på
studenten og hører på ham.

Ordoppklareren må være svært våken, og se eller høre enhver ikke-optimal
reaksjon hos studenten mens han leser

5. Ikke-optimal reaksjon er lik med misforstått ord.

En ikke-optimal reaksjon hos studenten på det han leser, er tegnet til
ordoppklareren på at studenten har støtt på et misforstått ord. Ordoppklareren
og studenten må nå lokalisere det eksakte misforståtte ordet eller symbolet. Det
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vil bli funnet før eller noen ganger på det punktet hvor den ikke-optimale
reaksjonen inntraff.

6. Finn misforståelsen.

Hvis det ikke er innlysende for studenten at han har reagert, og han bare
fortsetter å lese, sier ordoppklareren: «Stopp. Er det noe ord eller symbol der
som du ikke forstod?» Det er ordoppklarerens plikt å styre studenten frem til
misforståelsen. Den finnes enten på det punktet hvor den ikke-optimale
reaksjonen kom, eller før det. Poenget er at studenten må styres frem til det.
Og så blir det slått opp.

Studenten kan være i stand til å oppdage det misforståtte ordet sitt med en
gang og fortelle ordoppklareren hva det er. Eller han kan ha vanskeligheter med
å finne det, slik at ordoppklareren må hjelpe ham med å finne det.

Ordoppklareren hjelper studenten ved å få ham til å se tidligere og tidligere
i teksten fra det punktet hvor han reagerte, inntil det misforståtte ordet blir
funnet. Ordoppklareren kan også ta stikkprøver på studenten. En stikkprøve
vil si å velge ut ord fra teksten som studenten allerede har lest, og sjekke med
ham for å se om han kan definisjonene på de ordene. Ordoppklareren ville velge
et tidligere ord og ganske enkelt spørre: «Hva er definisjonen på ________?»

Hvis studenten er usikker på et eller annet ord, eller gir en feil definisjon,
blir det ordet slått opp og oppklart i ordboken.

7. Oppklar ordet.

Når det misforståtte ordet er blitt funnet, må det oppklares fullstendig i
ordboken. Bruk prosedyren i «Trinn for å oppklare et ord», som er dekket på
side 18.

8. Les setningen igjen.

Ordoppklareren ber så studenten om igjen å lese setningen i teksten hvor
det misforståtte ordet eller symbolet ble funnet. Studenten gjør dette, og hvis
han leser den riktig med forståelse, fortsetter han å lese teksten. Alle ytterligere
ikke-optimale reaksjoner blir håndtert ved å finne det neste misforståtte ordet
og oppklare det på samme måte som ovenfor.

9. Ordoppklaring ved høytlesning fortsettes inntil teksten er lest til ende.

Ordoppklaring ved høytlesning blir fortsatt inntil teksten som skal
ordoppklares er ferdig.
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Når to studenter gjør Ordoppklaring ved høytlesning på hverandre, ville de
skifte på dette punktet, og studenten som nettopp ble ferdig med å ordoppklares,
blir nå ordoppklareren.

Studenten går gjennom den samme tekstdelen, og går deretter til den neste
nye delen.

De gjør det etter tur på denne måten, og ordoppklarer seksjon etter seksjon
inntil de har begge to fullført hele teksten.

Advarsler og tips

Av og til skjer det at studentene som foretar ordoppklaringen, begynner å
bli opprørte eller krangle. Hvis dette skjer, vet du at én av to ting har skjedd,
enten:

1. Studenten ble påtvunget «misforståtte ord» som egentlig var forstått,
eller:

2. Faktiske misforståtte ord ble ikke oppdaget, og forbigått.

Tilfellet med uriktig oppslåtte ord kan du ordne opp i ved å spørre ham om
han måtte slå opp ord som han forstod. Hvis dette er tilfelle, vil studenten lysne
opp og fortelle deg hvilket eller hvilke ord som han uriktig ble satt til å oppklare.
Når dette er gjort, kan ordoppklaringen gjenopptas.

Hvis det ovenstående ikke kan håndtere det, vet man at misforståtte ord har
blitt oversett. Få ordoppklareren til å ta studenten tilbake til der hvor det sist
gikk bra med ham, og så komme fremover i teksten med bruk av prosedyren
for Ordoppklaring ved høytlesning. De oversette misforståtte ordene blir på
denne måten funnet. Man vil vanligvis oppdage at flere misforståtte ord er blitt
oversett, ikke bare ett.

Sluttresultatet av en velgjort Ordoppklaring ved høytlesning er en student
som er sikker på at han ikke har noen misforståtte ord på det materialet, slik at
han lett kan studere materialet og anvende det.

Ordoppklaring ved høytlesning er en flott sivilisasjonsredder.

Det er svært viktig at Ordoppklaring ved høytlesning blir gjort riktig,
nøyaktig slik den er beskrevet. Hvis ikke vil folk bli hindret i å få de enorme
gevinstene som kan oppnås med den.
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Spesiell ordoppklaring ved høytlesning

Når man arbeider med barn eller fremmedspråklige personer, eller folk som
delvis er analfabeter, anvendes Spesiell ordoppklaring ved høytlesning.

Som i vanlig Ordoppklaring ved høytlesning blir personen bedt om å lese
høyt for å finne ut hva han gjør.

Det er en svært enkel metode.

Ordoppklareren må også følge med i sin egen kopi av den samme teksten
som personen leser fra.

Forbløffende ting kan observeres.
Personen kan hoppe over ordet «is»

hver gang det forekommer. Personen
leser det ikke. Han kan ha en merkelig
oppfatning av det, som for eksempel
«Israel» (et faktisk tilfelle).

Det kan være at han utelater «han/hun»
hver gang det forekommer, og grunnen
kan spores til ikke å vite hva skråstreken
betyr.

Han kan kalle et ord for et helt annet
ord, slik som «stopp» for «skje» eller
«grønn» for «skjønn».

Han kan nøle ved visse ord.
Prosedyren er:

1. Få ham til å lese høyt.

2. Merk deg hver unnlatelse eller endring av ord, nøling eller rynking av
pannen etter som han leser, og ta det opp straks.

3. Korriger det ved å slå det opp for ham eller forklare det for ham.

4. Få ham til å fortsette med å lese, og merk deg neste unnlatelse, endring
av ord, nøling eller rynking av pannen.

5. Gjenta trinnene 2–4.

Ved å gjøre dette kan en person bringes opp til å kunne lese og skrive.

Det neste for ham ville være å lære hvordan han bruker en ordbok og slår
opp ord.

Deretter en enkel grammatikk.

Med denne ordoppklaringsmetoden kan en elev som henger langt etter de
andre bli hjulpet til å kunne lese og skrive.

I Spesiell 
ordoppklaring 
ved høytlesning 
leser personen 
høyt, og hver 
gang han nøler, 
har en fysisk 
reaksjon eller 
endrer et ord, 
hjelper 
ordoppklareren 
ham å finne og 
definere det 
misforståtte 
ordet.
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ANVENDELSE AV 
STUDIETEKNOLOGIEN

Studieteknologi er en bro til en utdannelse som vil gagne en student lenge
etter at han forlater klasserommet.

Forskjellen mellom den «kvikke» og den «sløve» studenten − studenten
som er særdeles hurtig og studenten som er særdeles langsom − er egentlig bare
forskjellen mellom den omhyggelige studenten og den skjødesløse studenten.

Den omhyggelige studenten anvender studieteknologien. Han studerer
med en intensjon om å lære noe. Han håndterer alle studiebarrierene han støter
på mens han arbeider med materialene sine. Hvis han leser gjennom et avsnitt
og plutselig innser at han ikke aner hva han leser om, går han tilbake og finner
ut hvor han fikk problemer. Rett foran der er det et ord som han ikke forstod.
Hvis han er en omhyggelig student, fortsetter han ikke – før han finner ut hvilket
ord det er og hva det betyr.

Dette er en omhyggelig student, og hans kvikkhet med hensyn til emnet
avhenger av i hvilken grad han anvender denne studieteknologien. Den
avhenger ikke av noe naturtalent eller noe som helst annet. Det er hans grep
om emnet studium som utgjør forskjellen.

Dette kapittelet er langt fra alt som finnes om studieteknologi. Det er et
omfattende emne. Men med det du har lest på disse sidene, har du nå
verktøyene til å lykkes bedre med å studere hva som helst, og å hjelpe andre
til å gjøre det samme. �
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PRAKTISKE ØVELSER

Her er øvelser du kan gjøre for å øke din evne til å anvende studieteknologien.
Disse vil hjelpe deg til å bli meget dyktig i dine egne studier, og til å hjelpe
andre med det de prøver å lære, uansett hva det er.

1 Tenk på noen du har sett eller kjent som følte at han allerede visste alt
om et emne. Hvordan ville denne holdningen påvirke personens evne til
faktisk å lære noe nytt om det emnet?

2 Hvordan ville du håndtere disse situasjonene?

a. En venn lærer om ulike typer trær, men har ingen anelse om hvordan
de ser ut. Det er ingen trær i nærheten som du kan vise ham. Hvordan
kunne du hjelpe ham?

b. En venn som holder på å lære å svømme, har nettopp lært å flyte i
vannet, og blir nå lært å svømme over bassenget, men har en masse
problemer med dette. Hva kunne du gjøre for å hjelpe ham?

c. En venn har tatt et kurs i hvordan han kan ha kontroll med pengene
sine, men har nå bestemt at han ikke ønsker å fortsette eller gå tilbake til
klassen. Hva burde du gjøre for å håndtere dette?

3 Tenk på eller finn et ord du vet du ikke forstår, eller er usikker på, og
oppklar det ved å bruke en ordbok.

4 Gå tilbake til delen «Studiebarrierer», og se gjennom det for å finne ord
du ikke fullt ut forstår. Oppklar dem, og studer materialet om igjen mens
du gjør dette.

5 Gjør Grunnleggende ordoppklaring på deg selv.

6 Gjør Grunnleggende ordoppklaring på en annen person.
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7 Øv deg på å gjøre Ordoppklaring ved høytlesning. Finn en annen student
eller en venn til å gjøre denne øvelsen sammen med deg. En av dere vil være
student A, og den andre vil være student B. Avgjør hvem som skal være
student A og hvem som skal være student B.

a. Student A (som ordoppklarer) ordoppklarer student B på følgende avsnitt,
ved å anvende høytlesning. Bruk en enkel ordbok.

Den raske brune reven hoppet over den late hunden. Hunden skulle passe
på hønene, men hadde falt i søvn. Reven snek seg inn i hønseburet uten at
noen merket det.

b. Student B (som ordoppklarer) ordoppklarer student A på følgende avsnitt,
ved å anvende høytlesning. Bruk en enkel ordbok.

Den raske brune reven hoppet over den late hunden. Hunden skulle passe
på hønene, men hadde falt i søvn. Reven snek seg inn i hønseburet uten at
noen merket det.

Så snart hønene merket ham, lagde de alle sammen et forferdelig spetakkel.
Reven måtte skynde seg; han tok tak i nakken på den nærmeste høna, og
snek seg ut av hønseburet.

c. Student A (som ordoppklarer) ordoppklarer student B på følgende avsnitt,
ved å anvende høytlesning. Bruk en enkel ordbok.

Så snart hønene merket ham, lagde de alle sammen et forferdelig spetakkel.
Reven måtte skynde seg; han tok tak i nakken på den nærmeste høna, og
snek seg ut av hønseburet.

Kona til bonden kom løpende ut av huset da hun hørte bråket, og lurte på
hva som skjedde med hønene hennes. Hun så at reven forsvant med høna
inn i skogbrynet.

d. Student B (som ordoppklarer) ordoppklarer student A på følgende avsnitt,
ved å anvende høytlesning. Bruk en enkel ordbok.

Kona til bonden kom løpende ut av huset da hun hørte bråket, og lurte på
hva som skjedde med hønene hennes. Hun så at reven forsvant med høna
inn i skogbrynet.
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Hun skrek høyt og så etter hunden, hvis hovedoppgave var å forhindre denne
typen hendelser. Hunden så temmelig skamfull ut. Kona til bonden brukte
de neste minuttene til å skjelle den kraftig ut for dens apatiske oppførsel.

e. Student A (som ordoppklarer) ordoppklarer student B på følgende avsnitt,
ved å anvende høytlesning. Bruk en enkel ordbok.

Hun skrek høyt og så etter hunden, hvis hovedoppgave var å forhindre denne
typen hendelser. Hunden så temmelig skamfull ut. Kona til bonden brukte
de neste minuttene til å skjelle den kraftig ut for dens apatiske oppførsel.

8 Finn noen som kunne ha bruk for Ordoppklaring ved høytlesning, og gjør
dette til et tilfredsstillende sluttresultat.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE
Studieteknologi, som brukes i utstrakt
grad fra amerikanske universiteter til
sør-afrikanske bydeler, viser regelmessig
hvor nyttig den er i program etter program.

På landsbygda i Alabama tok barn i alderen
åtte til seksten år del i et sju ukers program
hvor de anvendte studieteknologien. Det
erklærte formålet var å øke barnas
ordforråd og forståelse ved lesing. Standard-
iserte tester før og etter programmet viste en
gjennomsnittsøkning på åtte måneder per
student i ordforråd og forståelse. En fjorten
år gammel gutt forbedret seg fra andreklas-
senivå til sjetteklassenivå på fem og en halv
uke på programmet. Denne nivåøkningen er
praktisk talt makeløs.

I London fikk en gruppe elever et kort kurs
i studieteknologi, som bestod av omtrent ni
timers instruksjon over en tolv dagers
periode, mens en kontrollgruppe ikke fikk
noen instruksjon i studieteknologi. Begge
gruppene fortsatte ellers sine vanlige studier,
og begge ble testet før og etter. Testgruppen
oppnådde en forbausende økning på 1,29 år
i leseferdighet etter tolv dagers instruksjon.
Kontrollgruppen viste praktisk talt ingen
forskjell (0,03 nedgang) i den andre testen.
Disse imponerende resultatene taler for seg
selv.

Utbyttet av Education Alive-programmet i
Sør-Afrika er blitt bekreftet av flere studier i
Bulawayo i Zimbabwe og Transvaal i Sør-
Afrika. Én studie viste en 1,2 års forbedring i
leseferdighet i løpet av et tre ukers program.
Et annet program som ble levert over en fire
ukers periode, gav forbedringer på gjennom-
snittlig 1,8 år i leseferdighet. Et annet tre
ukers program i Transkei i Sør-Afrika viste
en 2,3 års gjennomsnittlig forbedring. Et
program som ble kjørt i en high school for
vanskeligstilte elever, resulterte i at 91 %
bestod eksamenen ved Utdannelsesdeparte-
mentets high school-eksamen, sammen-
lignet med 27 % i en kontrollgruppe. I
Sør-Afrika, hvor 50 % av befolkningen er
analfabeter, fører dette programmet til
livsnødvendige forbedringer.

Sammenlign disse positive resultatene med
hva som skjer ellers i skolesystemene rundt
om i verden: Enkelte high schools i de indre
bydelene i USA har en frafallsprosent på
nærmere 50 %, og 42 % av dem som ble
undersøkt i Storbritannia, kunne ikke legge
sammen prisen på en hamburger, pommes
frites, en eplepai og kaffe. 700.000 studenter
som gikk ut av amerikanske high schools i
fjor, var ikke lese- og skrivekyndige nok til å
lese eksamensvitnemålene sine. Bak disse
tallene skjuler det seg mange historier med
personlig frustrasjon, knuste drømmer,
dårlig kvalitet på utført arbeid, økende krimi-
nalitet og en deprimerende fremtid.

Historiene som følger er annerledes.
Heldigvis fant disse menneskene fra ulike
steder i verden ut om studieteknologien, og
anvendte den, og endret sine egne og andres
liv til det bedre.

I Springfield, Virginia, var et par bedrøvet
over sin sønns nederlag i skolen og
problemer hjemme. Etter at de ble kjent med
studieteknologien og meldte sønnen inn på
en skole som bruker den, skrev de følgende
brev:

«Før Richard startet ved deres skole, og som
følge av hans manglende evne til gjøre det bra
med undervisningsmetodene ved de offentlige
skolene i Washington, D.C., var han en frustrert

FREMSKRITT I LESENIVÅ

Et 40 timers privatunder-
visningsprogram for studenter 
i Washington, D.C., som tok i 
bruk studieteknologi viste en 
dramatisk økning i lesenivå.

48 %
leser på eller 

over sitt 
klassetrinn

80 %
leser på eller 

over sitt 
klassetrinn

Før Etter



og mistilpasset gutt. Gjennom den veiledningen og
rådgivningen vi fikk, lærte vi hvordan vi skulle
hjelpe Richard til å bli en bedre person. Enda
viktigere: Dere vekket en fornyet interesse i ham.
Han fikk de grunnleggende utdanningsferdighetene
som han ikke hadde fått i de to årene han hadde gått
på offentlige skoler. For første gang på to år ønsket
Richard å gå på skolen hver dag! Han tok initiativ
til å lese bøker på egen hånd. Han ble interessert i
ulike skolefag, inkludert naturfag og geografi.
Siden den gangen hans to søskenbarn gikk ut av en
prestisjefylt high school, hadde det vært Richards
drøm å gå på den samme skolen. Etter å ha lært seg
studieteknologi ble han tatt opp på denne skolen. Vi
takker dere hjertelig for denne store rollen dere
spilte når det gjaldt å hjelpe Richard til å nå sitt
mål.»

Fra seg av bekymring søkte en mor fra London
hjelp for sin tiårige sønn, som hadde store
vanskeligheter på skolen og ikke kunne
konsentrere seg. Lærerne hans ville gi ham
medikamenter. Hans mor fant i stedet et privat-
undervisningsprogram som anvendte studie-
teknologi. Etter at gutten hadde vært en kort
stund på programmet, skrev privatlæreren
hans:

«I løpet av sin første lørdag på programmet
brukte gutten tre timer på å lære det grunnleggende
om studieteknologi. Guttens mor ringte meg uken
etter fordi hun observerte en umiddelbar forbed-
ring, og kunne ikke tro den forandringen som
hadde skjedd med sønnen hennes. Gutten gjorde
hjemmeleksene sine uten noen vanskeligheter.
Neste lørdagen kom gutten tilbake til programmet
og lærte mer om hvordan man studerer. Noen få
dager senere fortalte guttens mor meg at hun fikk
en telefon fra lærerne hans, som lurte på hva som
hadde skjedd med ham. De hadde lagt merke til en
slik forandring at de ønsket å vite hva som foregikk.
Guttens problemer ville ikke ha blitt løst med medi-
kamenter. Det var ganske enkelt det at ingen hadde
lært ham hvordan man studerer.»

Et par i Oregon var fortvilet over sin elleve år
gamle datter, som knapt nok leste på andreklas-
senivå og hadde svært lav selvtillit. Etter at
datteren begynte på en skole som anvender
studieteknologi, skrev jentas mor:

«Hjertet mitt ble knust da datteren min kom ut
av rommet hvor det ble gjort opptakseksamen for
sommerskolen. Tårene strømmet nedover ansiktet
hennes, og hun spurte etter linsene med grønnskjær
i som hun syntes hun trengte for å lese. Hun hadde

scoret svært lavt, men til tross for at alle det
angikk hadde reservasjoner, fikk hun en sjanse og
kunne starte på sommerprogrammet.

I det øyeblikket snudde hele trenden i livet
hennes brått. Den hadde gått rett nedover, men nå
har det gått oppover siden den gang. Hun har nå
vært på sommerskolen i noen måneder, og forand-
ringene vi har sett hos henne, er intet mindre enn
mirakuløse.

Hun leser nå på egen hånd, og synes til og med
det er vanskelig å legge vekk bøkene. Hun er tilbake
på rett vei, og har blitt et tillitsfullt og lykkelig barn;
et fantastisk barn som uten tvil vil gi et enormt
bidrag til verden, et bidrag hun aldri kunne gitt hvis
det ikke var for studiemetoden til L. Ron Hubbard
og denne utrolige skolen dere skaper! Takk til hver
enkelt av dere for deres anstrengelser, deres enga-
sjement og deres visjon.»

En sju år gammel gutt hadde vanskeligheter
med skolearbeidet sitt. Han leste og leste om
igjen de samme materialene i omtrent seks
måneder. Heldigvis kjente moren hans til
studieteknologien, og forstod at læreren hans
ikke fant og korrigerte de virkelige barrierene
og problemene som sønnen hennes kjørte inn i.

«Jeg har en svært travel timeplan med egen
jobb og egne plikter, men jeg fikk ham til å ta med
seg hjem det han hadde studert, og jeg fant hva det
egentlige problemet var. Det var for to måneder
siden. Resultatet er at han nå har blitt en
mønsterelev i sin klasse. Han driver ikke lenger
dank eller gjør det vanskelig for andre. Han liker
skolearbeidet sitt, og har fullført leksene sine på
rekordtid. Han kom til meg for to kvelder siden, og
stavet ord som han hadde studert og oppklart defi-
nisjonene korrekt på. Selv kunne jeg ikke engang
lese da jeg var på hans alder, for ikke å snakke om
å stave ord som Antarktis, barnehager, mønstre,
pingvin, isbjørn, isfjell osv. Jeg innså at jeg antak-
elig hadde reddet hans studiefremtid med det jeg
hadde gjort tidligere for å løse lærevanskelighetene
hans.»

L Ron Hubbards studieteknologi ble intro-
dusert i Uganda. Det følgende brevet ble
mottatt fra rektoren ved Kampala Parent’s
school i Uganda.

«Jeg skriver for å uttrykke vår oppriktige
takknemlighet for at deres stab ble sendt hit for å
innføre studieteknologien fra L. Ron Hubbards
verker.

Våre lærere erklærer at de nå kan studere på
egen hånd og undervise elevene sine bedre etter å
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ha gjort dette kurset. Kurset har fjernet mange
studiebarrierer, og lærerne kan nå kommunisere
mye lettere enn tidligere. Andre lærere, som
opprinnelig ikke var blitt satt på programmet,
krevde å få starte på kurset umiddelbart.

Elevene våre er begeistret over programmet. De
synes det er gøy å lære å lære. De kjenner nå
verdien av masse, og de er i stand til å bruke bilder
til å studere om tingene de ikke kan finne i omgi-
velsene sine. Vi ber om at dette forholdet til vår
skole fortsetter i fremtiden for å nå mange som skal
lære, selv i andre deler av Uganda.»

En spansk student ble entusiastisk med
hensyn til å studere da han oppdaget og
begynte å bruke studieteknologien. Han ble i
stand til å lære et nytt språk så godt at han
kunne bli en kompetent oversetter.

«Før jeg lærte om L. Ron Hubbards studie-
teknologi hadde jeg det synspunktet at ’det finnes
ingen studieteknologi; det er bare et spørsmål om
å sette albuene på bordet og studere, studere,
studere; ikke gjøre noe som helst annet før du
husker perfekt det som det er meningen at du skal
si på den neste prøven’.

Etter hvert som jeg begynte å lære L. Ron
Hubbards teknologi og så den i funksjon, innså jeg
imidlertid at noe slikt som et misforstått ord
virkelig kunne blokkere forståelsen min. Og ikke
bare det, et misforstått ord kunne senke moralen
min til gulvhøyde. Jeg oppdaget at da jeg oppklarte
et ord ordentlig som jeg var ’fullstendig sikker på at
jeg kunne’, og oppklarte det i den grad at jeg virkelig
forstod begrepet, da ble jeg oppriktig entusiastisk
med hensyn til å studere.

Før jeg lærte å studere hadde jeg også den
ideen at hvis en person ikke lærer et fremmedspråk
innen tolvårsalderen, så kan han ikke lære det godt
senere. Jeg var allerede tjue år gammel, og hadde
tidligere gitt opp ideen å lære engelsk. Men ved å
bruke studieteknologi, og med absolutt ingen
formell utdannelse i engelsk, klarte jeg å lære
engelsk helt alene, og kom så langt at jeg nå er
profesjonell oversetter! Dette kunne bare skje med
denne utrolige teknologien.

Et grunnleggende punkt som fremdeles gir
meg gevinster hver eneste dag, er at jeg innser at
det er noe der som kan læres, og som man kan
forstå. Og at vi bare vil bli frie gjennom forståelse.
Studieteknologien gav meg frihet. Og dette er svært
verdifullt.»

Misforståtte ord kan forekomme i en meget
ung alder, og de kan blokkere et område i livet

fullstendig. Å oppklare disse kan ha en
dramatisk virkning, som man kan se her:

«For noen år siden gjorde jeg et kurs i
Scientologi som omfattet ordoppklaring innenfor
emner jeg hadde studert i fortiden. Jeg hadde lest
en mengde bøker på svensk – morsmålet mitt – i
barndommen og ungdommen, så vokabularet mitt
var allerede temmelig stort, og rekken av emner jeg
hadde vært borti var lang. Det var visse områder
og emner som jeg hadde følt meg svært likegyldig
overfor, eller som simpelthen frastøtte meg. Jeg
forstod aldri hvorfor – jeg likte dem bare ikke. ’Det
passer ikke for meg’ var min holdning. Men i
ordoppklaringen min fant jeg ut HVORFOR det
var slik. Områdene som jeg hadde lyst til å trekke
meg tilbake fra, inneholdt ord som jeg aldri
egentlig forstod. Jeg kan ikke fortelle deg hvilken
lettelse det var for meg å oppdage disse ordene, og
å forstå deres virkelige betydning. Etter en dag med
flere timers ordoppklaring følte jeg det bokstavelig
talt som om et åk var blitt fjernet fra skuldrene
mine.

Det som virkelig gjorde susen, var emnet
motorer. Mens alle de andre guttene på min alder
var opptatt av motorer som gale, og eksperimen-
terte med motorsyklene sine for å få dem til å gå så
fort som mulig, osv., blåste jeg fullstendig i det. Det
fantes ingen spesiell grunn til det – jeg var bare ikke
interessert! Og jeg skjønte aldri hvorfor; jeg hadde
en idé om at jeg var merkelig på en eller annen
måte.

Men alt løste seg med denne ordoppklaringen.
Jeg fant ut at jeg hadde masse misforståtte ord og
ikke-forståtte ord på dette området, og vi må ha
oppklart hundrevis av dem. I løpet av dette økte
min forståelse og interesse til nivåer jeg aldri hadde
forestilt meg. Men den store overraskelsen ventet
lenger frem! Jeg fant det grunnleggende ordet, det
aller første ordet jeg hadde misforstått på dette
området. Som femåring hadde jeg sett på faren min
da han reparerte motorsykkelen sin. Fordi han så
at jeg var interessert, trakk han frem denne lille
motordelen og sa: ’Dette er en _________, og den
regulerer strømmen av bensin gjennom _______’.
Jeg var fortapt på sekundet, og fra det øyeblikket
av hadde jeg intet ønske om å involvere meg i noe
som hadde med motorer å gjøre.

Da jeg kom hjem fra ordoppklaringen, åpnet
jeg umiddelbart panseret på bilen min, bøyde meg
over motoren og begynte å finne de forskjellige
delene av motoren, fullstendig entusiastisk. Jeg
kravlet under bilen og gjorde det samme. Forel-
drene mine kunne ikke tro forandringen i meg.
Siden denne ordoppklaringen har jeg aldri hatt
noen problemer med motorer.»
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ORDLISTE
demonstrasjonssett: en samling av forskjel-
lige små gjenstander, så som korker, lokk,
binders, pennehetter, strikker osv. En student
bruker disse små gjenstandene til å representere
de forskjellige delene av noe han studerer
om. Gjenstandene kan flyttes rundt for å vise
mekanismene og handlingene i et gitt begrep,
og hjelpe studenten til å forstå det. Også kalt
et «demosett».

doingness: utøvelsen av en handling eller
aktivitet.

dope av: å føle seg trett, søvnig eller tåkete, som
om man var under påvirkning av medikamenter
eller neddopet.

gevinst: oppnåelsen av enhver ønsket for-
bedring. Eksempler på gevinster ville være en
person som forbedret sin evne til å kommu-
nisere, opplevde en økt følelse av velvære
eller fikk mer sikkerhet på et område i livet sitt. 

gradient: en gradvis tilnærming til noe, gjort
trinn for trinn, nivå for nivå, der hvert trinn
eller nivå i seg selv er lett å overkomme – slik
at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt
kan gjennomføres med relativ letthet.
Betegnelsen gradient brukes også for hvert
av trinnene som tas i en slik tilnærming.

individuere: å atskille seg selv fra noen, en
gruppe, osv., og trekke seg tilbake fra å ha noe
med den å gjøre.

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.

leirdemonstrasjon: en modell som en student
lager av leire for å demonstrere en handling,
en definisjon, en gjenstand eller et prinsipp.
Også kalt en «leirdemo».

masse: de faktiske fysiske gjenstandene,
tingene i livet, i motsetning til signifikans. Se
også signifikans i denne ordlisten.

misforstått ord: et ord som ikke er forstått
eller er forstått feil.

ordoppklare: ved bruk av en ordbok å definere
alle ord som ikke er fullstendig forstått, i
materialet som en person studerer.

ordoppklarer: en person som hjelper en annen
person med å finne og oppklare eventuelle
misforståtte ord.

ordoppklaring: Scientologi-prosedyrene som
brukes til å lokalisere ord en person har
misforstått i emner han har studert, og til å
få ordene definert ved å slå dem opp i en
ordbok.

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.

signifikans: betydningen, ideene eller teorien
til noe, i motsetning til dets masse.
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OM
L. RON 
HUBBARD

an ble født i Tilden, Nebraska den
13. mars 1911, og hans vei med
oppdagelser og hengivenhet overfor

sine medmennesker begynte i ung alder.
Innen han var 19 år gammel, hadde han
reist mer enn 400.000 km, og undersøkt
kulturene på Java, i Japan, India og på
Filippinene.

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

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

Etter ytterligere fem år med intensiv
forskning ble Rons oppdagelser presentert

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

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

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

H
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