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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.



Hvordan får man gjort ting? Hvordan virkeliggjør man en drøm
eller fører en plan frem til fullførelse? Mange av oss synes å ha
urealiserte mål eller ufullførte planer, og mange av oss står ansikt til
ansikt med oppgaver som virker overveldende, til og med umulige å
oppnå. Dette er sant ikke bare for individer, men også for firmaer og
til og med nasjoner. Historien er fylt av feilslåtte prosjekter.

Da L. Ron Hubbard undersøkte emnet organisasjon, utviklet han
en meget omfattende teknologi for å sikre at enhver gruppe kan
lykkes. Ved å gjøre dette stilte han også en løsning til disposisjon for
den vanligste svakheten: en manglende evne til å gjennomføre
planer.

I dette heftet vil du oppdage hvordan man bokstavelig talt
kan oppnå ethvert mål, stort eller lite. Man kan føre planer frem til
resultater, men da må man ta flere vitale trinn, det ene etter det
andre. Du vil lære hva disse trinnene er og hvordan man kan
anvende dem på alt mulig – en personlig ambisjon, en familie, en
gruppe, en virksomhet og annet. Du vil lære at dine drømmer kan bli
til virkelighet.n 
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et å oppnå sine mål, uansett hvor stor eller liten
bestrebelsen er, avhenger av at mål, hensikter og
aktiviteter blir brakt i overensstemmelse med hverandre
og organisert. 

Et mål er ikke noe man bestemmer seg for og som så
mirakuløst blir til et resultat bare fordi man bestemte
seg. For å oppnå et mål er det nødvendig at man

gjennomfører bestemte handlinger i den virkelige verden. Disse forårsaker
forandringer til det bedre og gjør at man nærmer seg målet.

Man kan arbeide i retning av et mål, men oppdage at man ikke har
fremgang med handlingene sine. Dette forekommer ikke bare i livet til et
individ, men også for en organisasjon, stat eller nasjon av en hvilken som helst
størrelse. Dette kan være et resultat av at planene, handlingene og de andre
faktorene ikke er samordnet med hverandre for å oppnå målet.

Det er i virkeligheten flere emner som til sammen utgjør en aktivitet. Hvert
av disse må fungere på en samordnet måte for at man skal klare å oppnå det
målet man har satt seg.

Det er blitt utviklet en skala i Scientologi som gir en rekkefølge (og relativ
rangorden) for emner som har å gjøre med organisering.

ADMINISTRATIV 
SKALA

D
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Et verdifullt sluttprodukt er et produkt som kan 
utveksles med samfunnet for varer eller tjenester.

MÅL Et mål er en kjent målsetning som handlinger er rettet 
mot for at det skal oppnås.

FORMÅL

POLICY

PLANER

PROGRAMMER

PROSJEKTER

ORDRER

IDEELLE SCENER

STATISTIKKER

VERDIFULLE 
SLUTTPRODUKTER

Et formål er et mindre mål som gjelder for spesifikke 
aktiviteter eller emner. Det uttrykker ofte fremtidige 
intensjoner.

Policy består av de operasjonelle reglene eller 
retningslinjene for organisasjonen som ikke er gjenstand 
for endringer.

En plan er en kortsiktig, bred hensikt, uttenkt for å 
håndtere et bredt område med det for øye å korrigere 
eller ekspandere det, eller for å blokkere eller hindre en 
motstand mot ekspansjon.

Et program er en serie trinn i rekkefølge for å utføre en 
plan.

Et prosjekt er en rekkefølge av skritt som er skrevet for å 
utføre et trinn i et program.

En ordre er en muntlig eller skriftlig instruks om å 
utføre et trinn i et program eller anvende generell 
policy.

En ideell scene uttrykker hva en scene eller et område 
burde være. Hvis man ikke har forestilt seg en ideell scene 
som man kan sammenligne den eksisterende scenen med, 
vil man ikke være i stand til å gjenkjenne avvik fra den.

En statistikk er et antall eller et beløp sammenlignet med 
et tidligere antall eller beløp av den samme tingen. 
Statistikker henviser til mengden av arbeid utført eller 
verdien av det i penger.
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Man jobber seg oppover og jobber seg nedover denne skalaen INNTIL
DEN (HVERT PUNKT) ER I FULL OVERENSSTEMMELSE MED DE ANDRE
PUNKTENE.

Kort sagt, for at man skal lykkes, må alle disse punktene i skalaen være i
overensstemmelse med alle andre punkter i skalaen for det samme emnet.

La oss ta «golfballer» som et emne for skalaen. Da må alle disse skala-
punktene være i overensstemmelse med hverandre når det gjelder emnet
golfballer. Det er en interessant øvelse.

Skalaen gjelder også for et destruktivt emne. Som «kakerlakker».

Når et punkt på skalaen ikke er i overensstemmelse med de andre
punktene, vil prosjektet hindres eller mislykkes.

Den ferdigheten som brukes for å plassere alle disse punktene i enhver
aktivitet i overensstemmelse med hverandre, og omsette dem til handling,
kalles LEDELSE.

Gruppemedlemmer blir bare opprørte når ett eller flere av disse punktene
ikke er i overensstemmelse med resten og i det minste har noe enighet fra
gruppen.

Grupper virker kun langsomme, ineffektive, ulykkelige, inaktive eller
kranglevorne når disse punktene ikke stemmer overens med hverandre, ikke
er gjort kjent og ikke er samordnet.

Enhver aktivitet kan forbedres ved å rette på denne skalaen, eller utarbeide
den i overensstemmelse med gruppeaktiviteten.

Ettersom mangel på realitet fostrer minsket kommunikasjon og minsket
affinitet, følger det at uvirkelige punkter på skalaen (som ikke er i
overensstemmelse) produserer opprørtheter og misnøye.

Følgelig vil det være høy enighet, høy kommunikasjon og høy affinitet i
gruppen når disse skalapunktene er i god overensstemmelse med hverandre
og med gruppen.

Når gruppens sedvaner er i overensstemmelse på denne måten og blir fulgt av
gruppen, får man en etisk gruppe, og dette fastslår også hva gruppemedlemmene
så vil anse som skadelige handlinger som er mot overlevelse i gruppen.

Denne skalaen og dens deler, samt evnen til å få dem på linje med
hverandre, er et av de mest verdifulle verktøyene innenfor organisering.
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Å FÅ PLANLEGGING
TIL Å BLI EN REALITET

For at et individ, en gruppe eller en organisasjon skal oppnå et mål de har
til hensikt å oppnå, kreves det kunnskap om visse prinsipper innenfor emnet
organisering.

Når vi ser på organisering i sin enkleste form, når vi ser etter visse
hovedhandlinger eller omstendigheter som gjør at organisering fungerer, når
vi trenger en svært enkel, helt vital og kortfattet oppsummering som vi kan
lære folk og som vil skape resultater, oppdager vi at det bare er noen få
punkter vi trenger å legge vekt på.

Formålet med organisering er Å FÅ PLANLEGGING TIL Å BLI EN
REALITET. 

En realitet er en tilstand eller ting som virkelig eksisterer.

Organisasjon er ikke bare et utbrodert, innviklet system lagd for sin egen
skyld. Dette er byråkrati på sitt verste. Orgtavler for orgtavlenes skyld, grafer
for grafenes skyld og regler for reglenes skyld blir bare til fiaskoer.

Den eneste fordelen (og ikke alltid en dårlig en) med en innviklet,
uhåndterlig, meningsløs og byråkratisk struktur er at den skaffer jobber til
vennene til dem som har kontrollen. Hvis den ikke også forårsaker tyngende
skatter og trussel om konkurs på grunn av utgiftene ved å opprettholde den,
og hvis den ikke belemrer et folk eller ansatte som produserer, med militante,
aggressive inspeksjoner og unødvendig kontroll, er organisasjon med det
formål å tilveiebringe sysselsetting ikke et onde. Men utover å tilveiebringe
sysselsetting er den ubrukelig, og bare når den gis for mye autoritet, er den
destruktiv.

Kongene i Frankrike og andre land pleide å finne opp titler og plikter for
å gjøre hordene av adelige snyltegjester aktive, holde dem ved hoffet under
overvåking, og hindre dem i å gjøre ugagn ute i provinsene der de kunne
oppildne sine egne folk. De kjempet for, kjøpte, solgte og innehadde med
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villskap titler som «vokter av fotskamlene», «innehaver av den kongelige
slåbrok» og andre.

Jakten på status, anstrengelsen for å bli mer betydningsfull og ha en
personlig grunn til å eksistere og bli respektert, kommer i veien for ærlige
forsøk på effektivt å organisere for å få noe gjort, for å gjøre noe som er
økonomisk solid.

Organisering for sin egen skyld bygger i praksis vanligvis et monster som
blir så vanskelig å leve med at det blir styrtet. Produksjonstap, høye skatter,
irriterende eller skremmende innblanding i virksomheten til folket eller dem
som faktisk produserer, innbyr til og fører til konkurs eller opprør, vanligvis
begge deler, selv i kommersielle selskaper.

For å være meningsfull, nyttig og varig, må en organisasjon (et selskap, et
firma, en forretningsvirksomhet, en gruppe) derfor passe inn under
definisjonen gitt ovenfor:

Å FÅ PLANLEGGING TIL Å BLI EN REALITET.

Det finnes ingen mangel på drømmer i selskaper og land. Alle, med unntak
av de mest depraverte (moralsk dårlige eller fordervede) overhodene for
selskaper eller stater, ønsker å oppleve spesifikk eller generell forbedring.
Dette er også sant for lederne deres, og det er definitivt sant for arbeiderne,
fordi det danner grunnlaget for nesten alle opprør. Hos de aller fleste fra øverst
til nederst finnes det derfor et ønske om forbedring. 

Mer mat, større fortjeneste, mer lønn, mer fasiliteter og generelt mer og
bedre av det de synes er godt eller gagnlig. Dette omfatter også mindre av det
de generelt anser som dårlig.

Programmer som får generell støtte, består av mer av det som er gagnlig og
mindre av det som er skadelig. «Mer mat, mindre sykdom», «flere vakre
bygninger, færre rønner», «mer fritid, mindre arbeid», «mer aktivitet, mindre
arbeidsledighet» er typisk for verdifulle og akseptable programmer.
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Men bare å ha et program, er bare å ha en drøm. Det er flust med nyttige
programmer i selskaper og politiske partier. Det er bare det at de ikke utføres.

Det forekommer alle slags varianter av feilslåtte programmer. Programmet
er for stort. Det blir ikke generelt sett ansett som ønskelig. Det er ikke behov
for det i det hele tatt. Det ville bare være til nytte for noen få. Slike ting er
årsaker på overflaten. Den grunnleggende årsaken er mangel på knowhow om
organisering.

Ethvert program kunne iverksettes dersom det ble korrekt organisert,
uansett om det var for ambisiøst eller bare delvis akseptabelt, enten det var
behov for det eller ikke.

Femårsplanene til noen nasjoner som var på moten, var nesten alle
sammen meget verdifulle, og nesten ingen av dem oppnådde målene sine.
Årsaken var ikke at de var uvirkelige, for ambisiøse eller generelt sett
uakseptable. Årsaken til alle slike fiaskoer var og er mangel på organisering.

Det er ikke menneskets drømmer som svikter det. Det er mangelen på den
nødvendige knowhowen til å få disse drømmene til å bli en realitet.

God administrasjon har to klare siktemål:

1. Å forlenge eksistensen av et eksisterende selskap, kulturen eller
samfunnet.

2. Å få planlegging til å bli en realitet.

Gitt et grunnlag å operere ut fra, hvilket vil si land, folk, utstyr og en
kultur, trenger man et godt administrativt mønster av et eller annet slag bare
for å opprettholde dette.

Derfor blir (1) og (2) over bare (2). Planen er «å fortsette den eksisterende
enheten». Intet selskap eller land fortsetter med mindre man fortsetter å
plassere det der. Derfor er et administrativt system av et eller annet slag,
uansett hvor primitivt det er, nødvendig for å bevare enhver gruppe eller
enhver underinndeling av en gruppe. Selv en konge, et overhode eller en sjef
uten noe ytterligere støttesystem som man kan bringe uenigheter om land,
vann eller lønninger til, er et administrativt system. Formannen til en
arbeidsgjeng som bare lesser på lastebiler, har et forbløffende komplekst
administrativt system i funksjon. 

8



Selskaper og land fungerer ikke bare fordi de er der eller fordi de har
tradisjoner. De blir kontinuerlig plassert der av en eller annen form for
administrasjon.

Når et helt administrasjonssystem forsvinner, går tapt eller glemmes, skjer
det et sammenbrudd, med mindre et nytt system eller en erstatning
umiddelbart settes på plass.

Å skifte ut lederen for et departement, for ikke å snakke om en daglig
leder, og for ikke i det hele tatt å snakke om en hersker, kan ødelegge en del
eller det hele, da det gamle systemet som er ukjent, oversett eller glemt, kan
opphøre, og intet nytt system som er forstått, blir satt der i stedet. Hyppige
forflytninger innen et selskap eller et land kan holde hele gruppen liten, rotete
og forvirret, da slike forflytninger ødelegger den lille administrasjonen som
kunne ha vært der.

Hvis administrative endringer, feil eller mangler kan få alle slags grupper
til å kollapse, er det livsviktig å kjenne det grunnleggende emnet organisasjon. 

Selv om gruppen er effekt – hvilket vil si at den ikke originerer noe, men
bare forsvarer seg stilt overfor trusselen om katastrofe – må den fremdeles
planlegge. Og hvis den planlegger, må den på en eller annen måte få planen
utført eller gjort. Selv en enkel situasjon med en festning som blir angrepet,
må forsvares gjennom å planlegge og utføre planen, uansett hvor lite avansert
den er. Ordren «Driv tilbake inntrengerne som stormer den sørlige muren» er
resultatet av observasjon og planlegging, uansett hvor kort eller lite grundig
den er. Å få den sørlige muren forsvart skjer gjennom et eller annet
administrasjonssystem, selv om det bare består av sersjanter som hører ordren
og driver sine menn mot den sørlige muren.

Et selskap med stor gjeld må planlegge, selv om det bare er for å holde
kreditorene unna. Og det må eksistere et eller annet administrativt system for
å gjøre selv dette.

Den forferdelige skuffelsen til en ung leder som planlegger en stor og
mektig ny epoke, og som oppdager at han bare må forholde seg til gamle
svakheter, kan ikke tilskrives hans «tåpelige ambisjoner» eller «mangel på
realitet», men hans mangel på organisasjonsmessig knowhow.
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Selv valgte presidenter eller statsministere i demokratier er ofre for en slik
forferdelig skuffelse. Det er ikke sant at de, slik det vanligvis hevdes, «går
tilbake på valgløftene sine» eller «forråder folket». De, så vel som
parlamentsmedlemmene deres, mangler simpelthen det grunnleggende i
organisasjonsmessig knowhow. De kan ikke iverksette valgløftene sine, ikke
fordi de er for høytflygende, men fordi de er politikere, ikke administratorer.

For noen mennesker virker det tilstrekkelig å drømme en vidunderlig
drøm. Bare fordi de drømte den, føler de at den nå bør finne sted. De blir
meget provosert når dette ikke skjer.

Hele nasjoner, for ikke å snakke om kommersielle firmaer, samfunn eller
grupper, har tilbrakt tiår i kavende forvirring fordi de grunnleggende
drømmene og planene aldri ble virkeliggjort.

Enten man planlegger for høy velstand i Appalachene eller et nytt
lasteskjul nærmere hovedveien, vil man oppdage at spriket mellom planen og
virkeligheten er mangel på administrativ knowhow.

Teknisk uvitenhet, finanser, selv mangel på autoritet og uvirkelig
planlegging – ikke noe av dette er i seg selv virkelige barrierer mellom
planlegging og realitet.
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PLANER OG 
PROGRAMMER

Det finnes imidlertid mye å vite om teknikkene som brukes til å planlegge
slik at det vil realisere ens drømmer. Et første skritt ville være å forstå de
grunnleggende uttrykkene som har med emnet å gjøre.

En plan er en beskrivelse av de kortsiktige, brede intensjonene angående
det man ser som nødvendig for å håndtere et bestemt område. Man ville
forvente at en plan ville bøte på omstendigheter som ikke er optimale i et
område, eller ekspandere området, eller blokkere eller hindre en motstand
mot ekspansjon.

For at en plan skal utføres, må den deles opp i de bestemte handlingene
som er nødvendige for å oppnå det planen har til hensikt å gjøre. Dette gjøres
ved bruk av et program.

Et program er en serie trinn i rekkefølge for å utføre en plan. Å skrive et
program krever at en plan eksisterer på forhånd, selv om det bare er i sinnet
til personen som skriver programmet. Et trinn i et program kalles et siktemål.

Et program består av siktemål. Et siktemål er en handling som bør
gjennomføres for å oppnå et ønsket mål.

Siktemål har flere forskjellige grader av viktighet. Ikke alle har samme grad
av viktighet eller betydning. Hvert av dem er beskrevet nedenfor:
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Hovedsiktemål

Et  hovedsiktemål er den ønskelige, overordnede ambisjonen som man tar
på seg. Dette uttrykkes meget generelt, som for eksempel «å bli en trent
Scientologi-utøver».

Andre eksempler fra forskjellige områder ville være:

«Å få alt maskineri og utstyr i selskapet operativt.»

«Å anskaffe, etablere, klargjøre og bruke en passende eiendom og egnede
fasiliteter til en rimelig lav pris.»

«Å få bøker distribuert til postordrekunder og alle butikker eller
distributører.»

Et hoved-
siktemål er det 
generelle målet.

Jonsens bilverksted

JONSEN 
& CO.
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Primære siktemål

Et primært siktemål gjelder organisasjon, personell, kommunikasjon o.l.
Disse må holdes inne. Dette er en gruppe av «underforståtte» siktemål som
forårsaker uvirksomhet hvis de overses.

Det første av disse er: NOEN DER

Så: ET FORMÅL SOM ER BRYET VERDT

Så: NOEN SOM TAR ANSVAR FOR OMRÅDET ELLER HANDLINGEN

Så: ORGANISASJONENS FORM GODT PLANLAGT

Så: ORGANISASJONENS FORM OPPRETTHOLDT ELLER ETABLERT
PÅ NYTT

Så: ORGANISASJONEN FUNGERER

Hvis vi har de ovenstående «underforståtte» siktemålene, kan vi fortsette,
men hvis disse faller ut eller ikke blir erstattet, vil alle siktemål som settes etter
dette, bli vaklevorne eller mislykkes fullstendig.

I det ovenstående kan det være en kontinuerlig nødvendighet å bekrefte
på nytt ett eller flere av de «underforståtte» siktemålene, MENS man forsøker
å få flere siktemål i gang.

Noen eksempler på primære siktemål ville være:

«Aksepter jobben man blir tildelt.»

«Les og forstå programmet du skal gjøre.»

«Noen der» er et 
eksempel på et 
primært siktemål.

Jonsens  
 bilverksted

 
Du kommer til å passe

 bra som min sjefsmekaniker.

JONSEN
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Vitale siktemål

Et vitalt siktemål er noe som må gjøres for at man skal kunne fungere i det
hele tatt.

Dette krever en undersøkelse, både av området man opererer i, og av
faktorene, materiellet eller organisasjonen man opererer ved hjelp av.

Man finner så de punktene (noen ganger mens man opererer) som stanser
eller truer fremtidige suksesser. Og man setter som siktemål å overvinne dem
som er av vital betydning.

Noen eksempler på dette ville være:

«Se på omstendighetene du undersøker med dine egne øyne; ikke aksepter
andres rapporter.»

«Ikke aksepter noen ordrer fra noen annen enn din direkte overordnede.»

«Ikke la forsyningen av bøker svikte i landet mens kampanjen pågår.»

«Oppretthold et høyt nivå av etisk oppførsel, og sett et fremragende
eksempel ved å gjøre dette.»

Et vitalt 
siktemål må 
være inne for 
at man skal 
kunne fungere 
på en vellykket 
måte.

Ha alltid disse lysene på i 
arbeidstiden.
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Betingede siktemål

Et betinget siktemål er et som gjøres for å fremskaffe data eller finne ut om
et prosjekt kan gjøres, hvor det kan gjøres, osv.

Du har sett fyrer som jobber hele livet sitt med å «bli rik» eller noe slikt
for å «reise verden rundt», og som aldri får det til. En annen fyr setter som
siktemål å «reise verden rundt», og går i gang umiddelbart og gjør det. Så det
finnes en siktemålstype kjent som et betinget siktemål: Hvis jeg bare kunne
______, så kunne vi ______, og dermed oppnå ______. Dette er selvsagt i
orden inntil det blir uvirkelig.

Det finnes en hel klasse av betingede siktemål som ikke har noen HVIS i
seg. Dette er gyldige siktemål. De har mange VIL i seg: «Vi vil ______, og
deretter ______.»

Noen ganger har man «flaks», og man må skynde seg å utnytte det. Dette
er bare «hell». Man bruker det, og planlegger raskt på nytt når det skjer. Man
er på gyngende grunn om man stoler på «hell» som en løsning.

Et gyldig betinget siktemål ville være:

«Vi vil dra dit og se om området er brukbart.»

Et annet eksempel på et betinget siktemål er:

«Hvis det finnes et etterslep som skal arkiveres, så organiser en kort
periode hver dag da selskapets ansatte hjelper til med å arkivere papirene i de
korrekte mappene.»

Alle betingede siktemål er grunnleggende sett handlinger som består av å
samle data først, og så sette i gang hvis det er greit.

Alle betingede 
siktemål er 
grunnleggende 
sett handlinger 
som består av å 
samle data først, 
og så sette i gang 
hvis det er greit.

Hvis vi får det så 
travelt, vil jeg 
installere en 
smørehall til.

Jonsens bilverksted
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JENSEN

JOHANSEN

Operasjonssiktemål

Et operasjonssiktemål fastsetter retningen man skal bevege seg fremover i,
og beskriver den. Det inkluderer vanligvis et fastsatt tidspunkt da det må være
fullført for at det skal passe inn med de andre siktemålene.

Noen ganger fastsettes tidspunktet som «FØR ______», og det er kanskje
ikke fastsatt noe tidspunkt for den hendelsen det må gjøres «før». Dermed
gjøres det på hastebasis «bare i tilfelle».

Eksempler på operasjonssiktemål ville være:
«Annonser for bøkene i lokale tidsskrifter der abonnentene er den typen

publikum som ville være interessert i disse bøkene.»
«Ansett lokale arbeidere til å lage soltørkede murstein for veggene.»
«Finn ut hvordan selskapets nyhetsbrev kan sendes ut på billigst mulig

måte til avdelingskontorene.»
«Rydd opp i administrerende direktørs værelser.»
«Send svarposten med en kurer direkte til hovedkontoret.»

Et operasjons-
siktemål 
fastsetter 
retningen man 
skal bevege seg 
fremover i, og 
beskriver den.

KARLSEN
BRUN

DAHL

JOBBER SOM SKAL 
GJØRES I DAG
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Produksjonssiktemål

Å fastsette kvoter, vanligvis i forhold til tid, er produksjonssiktemål.
Eksempler på produksjonssiktemål ville være:
«Neste års skolepenger satt av innen juni.»
«Femti tusen bøker innbundet innen neste måned.»
Da produksjon lettest gjenspeiles i statistikker, kan en organisasjon eller

en aktivitet være så opptatt av PRODUKSJONSSIKTEMÅL at den unnlater å
fastsette betingede siktemål, operasjonssiktemål eller primære siktemål. Når
dette skjer, står produksjonen i fare for å kollapse på grunn av den manglende
planleggingen som uttrykkes gjennom andre typer siktemål.

Produksjon som den eneste typen siktemål, kan bli så oppslukende at
betingede siktemål forsømmes fullstendig selv når de er satt. Da blir
operasjonssiktemålene og de primære siktemålene svært uvirkelige, og stat-
istikkene går NED.

DU MÅ INSPISERE, UNDERSØKE, SAMLE DATA OG SETTE OPERA-
SJONSSIKTEMÅL OG PRIMÆRE SIKTEMÅL FØR DU KAN SETTE
PRODUKSJONSSIKTEMÅL.

En vanlig grunn til nedadgående statistikker for produksjon er at primære
siktemål har forsvunnet. Disse forsvinner ut, og ingen legger merke til at dette
kraftig påvirker produksjonen. Produksjon avhenger av at andre tidligere
siktemål holdes inne.

Å fastsette 
kvoter, vanligvis i 
forhold til tid, er 
produksjons-
siktemål.

Reparasjoner 
g or  417
j t
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Det følgende er en kortfattet oppsummering av de forskjellige typene
siktemål som utgjør et program.

Typer av siktemål

HOVED-
SIKTEMÅL

PRIMÆRE 
SIKTEMÅL

VITALE 
SIKTEMÅL

BETINGEDE 
SIKTEMÅL

OPERASJONS-
SIKTEMÅL

PRODUKSJONS-
SIKTEMÅL

Siktemålene som gjelder organisasjon, 
personell, kommunikasjon, o.l. Disse må 
holdes inne. Dette er siktemål av typen 
terminaler (stillinger, personer), 
kommunikasjonsruter, materiell og 
organiseringstavler. Eksempel: «Å gi noen 
ansvaret som ansvarlig for å organisere 
det, og få vedkommende til å fastsette de 
øvrige primære siktemålene.» Eller: 
«Å etablere på nytt det opprinnelige 
kommunikasjonssystemet som har 
falt ut av bruk.»

De som må gjøres for å fungere i det hele 
tatt, basert på en inspeksjon av området 
man opererer i.

De som setter opp ENTEN – ELLER, for å 
finne ut data eller om et prosjekt kan 
gjøres eller hvor eller overfor hvem.

De som gir retninger og handlinger, en 
oversikt over hendelser, eller en 
tidstabell.

Den brede, generelle ambisjonen som kan 
dekke en lang, kun omtrentlig tidsperiode. 
Slik som «å oppnå større sikkerhet» eller 
«å få organisasjonen opp til 50 ansatte».

De som fastsetter mengder, så som 
statistikker.
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Å SKRIVE PROGRAMSIKTEMÅL
Man må huske på noen data når man skriver siktemål for et program. Å

anvende disse vil hjelpe en til å få sine programmer gjort og til å gjøre de
planene man har til en realitet.

Når du skriver operasjonssiktemål, må det første kreve at personen,
området eller organisasjonen øker sitt produksjonsnivå.

Men du kan faktisk ikke skrive et operasjonssiktemål som er ren
produksjon. Det ville være umulig å skrive et slikt siktemål, fordi noen ville
måtte gjøre det, og i det øyeblikket du har noen der til å gjøre det, har du
organisasjon. Så det omfatter en viss mengde organisasjon.

Hvis man for eksempel beskjeftiget seg med en avdeling som var ansvarlig
for å innkassere organisasjonens inntekter, ville man som det andre siktemålet
måtte inkludere å forsterke avdelingen. Det første siktemålet ville være at
avdelingen gjorde alt som var mulig for å ta seg av sine innkasseringer. Og det
andre siktemålet ville være å forsterke denne avdelingen umiddelbart. Ellers
ville ikke produksjonen fortsette. 

Så det må forekomme en umiddelbar organisering for produksjon.

Siktemål som kan avsluttes
Hva synes du om et siktemål som dette: «Oppretthold gode forbindelser

med omgivelsene.» Hva synes du om det siktemålet? Det er dundrende sikkert
at dette ikke er et siktemål som får personen til å utføre en handling. Det er
ikke et siktemål i det hele tatt!

Hvis det nå stod: «Besøk den-og-den og den-og-den, og gjør dem
oppmerksomme på at dere er til stede ...» og så videre, kunne man skrive
GJORT på det.

Siktemål må kunne avsluttes – de må være mulige å gjøre, mulige å
sluttføre, mulige å fullføre. Dette vil bidra til at ens programmer lykkes.

Prøver på programmer
Når man har lært siktemålstypene og hvordan man skriver dem, kan man

så utforme programmer.

På de følgende sidene vil du finne to prøver på programmer. De viser klart
den innbyrdes forbindelsen mellom og rekkefølgen av de forskjellige
siktemålstypene som utgjør et standardprogram. Hver prøve har et spesifikt
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formål: I den første lærer man hvordan man utfører et program, i den andre
lærer man om produksjon. Man kan gjøre disse to programmene siktemål for
siktemål, og forstå hvor ryddige og funksjonsdyktige programmer er, og
fremfor alt hvilke siktemålstyper man har og hvordan de fungerer sammen.

Ved å utføre disse programmene vil du så bli i stand til å skrive og utføre
dine egne programmer, og dette vil plassere deg stødig på veien til å oppnå
dine mål og formål.

Programprøve nr. 1

Formål: Å lære å gjøre et program.

Hovedsiktemål: Å få det gjort.
Primært siktemål:

1. Les dette programmet.
Vitale siktemål:

1. Vær ærlig når det gjelder å gjøre dette.
2. Gjør alt sammen av det.
3. Merk av hvert siktemål når det er gjort.
Operasjonssiktemål:

1. Ta av den høyre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på
den. Ta den på igjen.

2. Gå og drikk en slurk vann.
3. Ta et papirark. Tegn tre konsentriske sirkler på det. Snu det med

forsiden ned. Skriv navnet ditt på baksiden. Riv det i stykker, og legg
papirbitene i en bok.

4. Ta av den venstre skoen din. Se på sålen. Legg merke til hva som er på
den. Ta den på igjen.

5. Gå og finn noen, og si hei. Kom tilbake og skriv en melding til din post
fra deg selv om hvordan de mottok det.

6. Ta av deg begge skoene, smell hælene sammen tre ganger, og ta dem på
igjen.

7. Skriv en liste over prosjekter i livet ditt som du ikke har fullført eller
gjort.

8. Skriv grunnene til dette.
9. Sjekk dette programmet nøye for å være sikker på at du ærlig har gjort

alt sammen.
10. Skriv en liste over erkjennelsene dine, om du hadde noen mens du

gjorde dette programmet.
11. Avgjør om du ærlig har gjort dette programmet.
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Programprøve nr. 2

Formål: Å lære om produksjon.

Hovedsiktemål: Å faktisk produsere noe.
Primære siktemål:

1. Skaff deg en blyant og fem papirark.

2. Plasser deg slik at du kan gjøre dette prosjektet.

Vitale siktemål:

1. Les et operasjonssiktemål, og sørg for å gjøre alt før du går videre.

2. Produser faktisk det som det bes om.

Operasjonssiktemål:

1. Se meget travelt opptatt ut, uten egentlig å gjøre noe som helst.

2. Gjør det igjen, men denne gangen på en meget overbevisende måte.

3. Utarbeid hva produktet for jobben eller aktiviteten din er. Få hjelp fra
en annen person hvis du trenger det.

4. Legg papirene på bordet ditt i orden.

5. Ta ark ett ifølge de primære siktemålene over. Skriv opp hvorvidt nr. 4
var produksjon eller ikke.

6. Finn et papir eller en beskjed som ikke på noen måte bidrar til at du får
ut ditt eget produkt.

7. Besvar det.

8. Ta det andre arket som det bes om i det primære siktemålet. Skriv på
det hvorfor handlingen i nr. 7 er fullstendig rimelig.

9. Ta det tredje papirarket, og tegn opp hvordan du mottar kommunikasjoner
på jobben din.

10. Få ut ett korrekt produkt for jobben din, fullført og med høy kvalitet.

11. Lever det.

12. Se over operasjonssiktemålene, og finn det som fikk deg til å føle deg
best.

13. Ta det fjerde papirarket, og skriv ned om produksjon er grunnlaget for
moral eller ikke.

14. Ta det femte papirarket, bruk det som et omslagsark, og skriv ned en
oppsummering av programmet.

15. Innse at du har fullført et program.
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PLANLEGGING 
OG SIKTEMÅL

Alle slags planer kan skrives og godkjennes for å oppnå ønskelige mål. De
er imidlertid bare planer. De vil ikke bli fullført før det er blitt fastsatt, satt opp
på et tidsskjema og autorisert eller oppnådd enighet om når og hvordan de
skal gjøres, og av hvem.

Dette er grunnen til at planlegging av og til får et dårlig rykte.

Du kunne planlegge å tjene en million dollar, men hvis man ikke hadde
fastsatt som siktemål av forskjellige typer når og hvordan det skulle skje og
hvem som skulle gjøre det, ville det bare ikke skje. Det blir lagd en glimrende
plan for hvordan Boston havn skal bygges om til et område for oljetankere.
Planen kunne foreligge i tegninger der det hele var perfekt plassert. Man
kunne til og med ha modeller av det. Det går ti år, og den er ikke påbegynt, langt
mindre fullført. Du har sett slike planer. Verdensutstillinger er fulle av dem.

Man kunne også ha en plan med oppsatte siktemål – hvem, når, hvordan
– men hvis siktemålene var dårlige eller uvirkelige, ville den aldri bli fullført.

Man kunne også ha en plan som ikke hadde noe BETINGET SIKTEMÅL
helt i begynnelsen, og dermed ville det ikke være noen som virkelig ville ha
den, og den ville ikke tjene noe egentlig formål. Sannsynligvis ville den aldri
bli fullført. Det er ikke sannsynlig at den noen gang ville bli fullført. Noe slikt
fantes på Korfu (en øy utenfor kysten av Hellas). Det var et halvferdig gresk
teater der som bare var blitt etterlatt slik. Ingen hadde spurt innbyggerne om
de ønsket det eller om det var behov for det. Så selv om det var svært godt
planlagt og det til og med var siktemål satt opp for det, og det var halvt
ferdigbygd: Der står det – halvferdig. Og slik har det fortsatt å stå.

En plan – og med det menes en tegning eller skalamodell av et område,
prosjekt eller en gjenstand – er selvsagt en vital nødvendighet for enhver
konstruksjon, og uten en slik mislykkes konstruksjonen. Den kan til og med
godkjennes som plan.

Men hvis den ikke var basert på resultatene fra et betinget siktemål (en
undersøkelse av hva som behøves eller er gjennomførbart), kommer den til å
være ubrukelig eller ikke å passe inn. Og hvis det ikke settes til side noen
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penger for den, og ingen beordres til å gjennomføre den, og hvis det ikke
finnes noe tidsskjema for utføringen av den, kommer den dermed – basert på
hvert enkelt av de ovenstående punktene – aldri til å bli gjort.

Der man har utarbeidet en plan og lagd et program som krever
godkjennelse, behøver man for å få dem godkjent, å vise:

a. at den er et resultat av et betinget siktemål (spørreundersøkelse om hva
som ønskes og behøves)

b. detaljene om selve tingen, dvs. et bilde av den eller dens omfang, pluss
hvor lett eller vanskelig det er å utføre den, og med hvilke personer eller materialer

c. klassifisering av den som vital eller ganske enkelt nyttig

d. de primære siktemålene for den, som viser organiseringen som trengs
for å utføre den

e. operasjonssiktemålene, som viser tidsskjemaet for den (selv om den ikke
har et tidsskjema med datoer, men med dager eller uker) og hvordan den
passer sammen med andre handlinger

f. dens kostnader og hvorvidt den kommer til å være selvfinansierende
eller hvorvidt man har råd til den, eller hvor mye penger den vil tjene inn

Programmet ville måtte inkludere siktemålene.

En plan ville være utformingen av selve tingen.

Dermed ser vi hvorfor visse ting ikke skjer i det hele tatt, og hvorfor de ofte
ikke blir fullført selv når de er planlagt. Planen blir ikke fremlagt innenfor sin
ramme av siktemål, og er dermed uvirkelig eller blir ikke utført.

Av og til spør ikke et betinget siktemål etter hvilke hindringer eller hvilken
motstand man vil støte på, eller hvilke ferdigheter som er tilgjengelige, og kan
derfor spore av på den måten.

Men hvis man har fattet disse punktene, da ser man omfanget av emnet,
og kan bli ganske fremragende dyktig og oppnå ting som inntil da har vært
utenfor rekkevidde eller aldri vært tenkt på tidligere.

23



STRATEGISK PLANLEGGING
Intet studium av planlegging og siktemål er fullstendig uten at man

undersøker emnet strategisk planlegging. Det er av så enorm viktighet at det
fortjener et grundig studium når det gjelder definisjonen og bruken av det,
så vel som dets forhold til andre aspekter ved ledelse.

Uttrykket «STRATEGI» er avledet fra de greske ordene:

strategos, som betyr «general»,

stratos, som betyr «hær»,

agein, som betyr «å lede».

STRATEGI henviser derfor ifølge ordboksdefinisjonen til en plan for den
generelle gjennomføringen av en krig eller en sektor av den.

Gjennom ekstrapolering (utledning fra kjente fakta) har det også kommet
til å bety en plan for den dyktige, generelle driften av et større
operasjonsområde, eller en sektor av slike operasjoner, i retning av å oppnå et
spesifikt mål eller resultat.

Dette er planlegging som gjøres på høyere nivåer, fordi den må være basert
på en oversikt over den brede, eksisterende situasjonen om den skal være
effektiv.

Det er en erklæring om de planene man har til hensikt å utføre for å oppnå
et bredt mål, og iboende i definisjonen er ideen om intelligent bruk av
ressurser eller manøvrer for å overliste fienden eller overvinne eksisterende
hindringer for å nå målet.

Det er den sentrale strategien som er utarbeidet på toppen, og som lik en
paraply dekker aktivitetene til nivåene som er under den.

Dette forteller oss hva strategisk planlegging er.

Hva den gjør

Hva strategisk planlegging gjør, er å gi aktivitetene på alle de lavere
nivåene en retning. Alle de taktiske planene, programmene og prosjektene
som skal utføres på lavere nivåer for å oppnå målet, strømmer ned fra den
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strategiske planen på toppen. Det er den generelle planen som alle disse
koordineres i samsvar med.

Dette gir et klart syn på hvorfor strategisk planlegging er så enormt viktig,
og hvorfor den må gjøres av planleggingsgruppen på de høyere nivåene om
ledelse skal være effektiv og lykkes.

Hva skjer om strategisk planlegging mangler? Vel, hva skjer under
gjennomføringen av en krig hvis man ikke gjør noen strategisk planlegging?

Sentrale tropper kan bli etterlatt uten beskyttelse av flankene og uten
støtte i sentrale områder, mens andre tropper kjemper formålsløse slag ved en
eller annen mindre utpost. Forsyninger og ammunisjon kan utplasseres i det
gale området, eller ikke sendes i det hele tatt. Motstridende ordrer, tilkorkede
linjer og manøvrer, bortkastede ressurser og tapte slag er alt sammen
resultatene. Koordineringen mangler når planen mangler, og det er en scene
med forvirring og atspredthet. Kort sagt katastrofe.

Hvilken forskjell er det ikke mellom dette og et sterkt, koordinert, bestemt
fremstøt i retning av å oppnå målet!

Å overføre alt dette til vår egen aktivitet gir et enda klarere blikk på hvorfor
strategisk planlegging må gjøres på de høyere ledelsesnivåene. Nøkkelordet
her er «gjort». Den kan ikke forsømmes eller droppes. Man kan ikke anta at
den er gjort. Strategisk planlegging må gjøres og uttrykkes, og bekjentgjøres i
det minste for det nærmeste lavereliggende nivået av ledelse, slik at man kan
koordinere siktemål og fastsette dem korrekt.

Formål og strategisk planlegging

En strategisk plan begynner med observasjonen av en situasjon som skal
håndteres, eller et mål som skal oppnås.

Den har alltid med en erklæring om det klare formålet eller de klare
formålene som skal oppnås.

Når formålet er etablert, er det mulig å avlede forskjellige strategiske
planlegginger ut fra dette.
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Faktisk kan STRATEGI SIES Å VÆRE HVORDAN MAN FAKTISK,
EFFEKTIVT OG RASKT SKAL FÅ ET FORMÅL TIL Å MANIFESTERE SEG
OG BLI UTFØRT I DET FYSISKE UNIVERSET I HØYT TEMPO OG UTEN
NOEN TABBER.

Enhver strategisk plan kan omfatte et antall større hovedhandlinger som
man krever fra en eller flere forskjellige sektorer for å oppnå formålet. Disse
blir uttrykt på en svært generell måte, fordi de er en erklæring om den første
generelle planleggingen som har blitt gjort. Fra dem kan man så avlede
utarbeidelser av taktiske planer. Men alle disse tingene må passe sammen.

Eksempel:

Situasjon: Selv om papirbedriften ABC fortsetter å produsere sitt tidligere
vellykkede utvalg papirprodukter, fortsetter den også å konsentrere seg
utelukkende om sin faste, allerede etablerte kundekrets, mens den forsømmer
flere av sine potensielle publikumsgrupper. Bedriften er på rask vei mot konkurs,
og mister lederne sine til bedrifter der det «finnes bedre ekspansjonsmuligheter».

Formål: Å plassere en fullt utviklet papirbedrift der som når alle sine
potensielle publikumsgrupper for å selge eksisterende og nye produkter i
store mengder, samtidig som den fortsetter å selge til og betjene sin faste
kundekrets i stor skala, og slik gjenoppretter bedriftens solvens og bygger opp
dens ry som en lukrativ, fremgangsrik bedrift med muligheter for ekspansjon.

Strategisk plan: Den strategiske planleggingen, basert på situasjonen og det
etablerte formålet, kan bli noe slikt:

1. Den mest umiddelbare og viktige handlingen som trengs for å stanse
tapene, er (uten å avbryte noen pågående forretninger eller nedlegge eller
ødelegge noen annen enhet) å få en ny salgsenhet etablert og i virksomhet
(ved siden av den som eksisterer). Førsteprioriteten for denne vil være å
fremskaffe nye aktuelle kunder for det nåværende produktutvalget blant (a)
detaljistforhandlere av papir, (b) engrosforhandlere av papir, og (c) ved
direkte postordresalg. Man må skaffe redelige, erfarne selgere til å lede hver av
disse avdelingene, og man må lokalisere et stort antall andre profesjonelle
selgere. Disse kan ansettes med lave forskuddshonorarer og tjene hoveddelen
av pengene sine med provisjoner. Denne virksomheten kan så ekspanderes
utover større områder ved å bruke distriktsledere, selgere som starter andre
selgere, og til og med dørselgere. Som del av denne planen vil det måtte
utarbeides provisjonssystemer, sett for pakkesalg, reklame og annonsering. Å
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få dette i gang umiddelbart vil øke salget, kompensere for tap og meget raskt
få selskapet til å vokse til et nivå med skyhøy fortjeneste.

2. Mens man iverksetter den umiddelbare håndteringen for å stoppe
nedgangen, må det nåværende salget og servicen til kundene opprettholdes.
Samtidig er det nødvendig å gjennomgå salgs- og produksjonsbakgrunnen til
den nåværende staben, og man bør gå grundig gjennom regnskapene for å
finne ut hvor tapene kommer fra. Alle personer som ikke gjør nytte for seg, vil
måtte avskjediges, og de som produserer må beholdes. Om man oppdager
underslag eller økonomiske uregelmessigheter, vil dette måtte håndteres med
det korrekte juridiske tiltak. Man må med andre ord gå gjennom den
nåværende virksomheten fullstendig og rydde opp i den, og produksjonen må
ikke bare opprettholdes, men økes så mye som mulig, med produksjonssiktemål
satt og gjort.

3. Et program må utarbeides slik at spørreundersøkelser blir gjort på alle
publikumsgrupper for å finne ut hvilke nye papirprodukter de ønsker eller vil
kjøpe. Basert på resultatene fra disse spørreundersøkelsene kan man så
utvikle, produsere, markedsføre og på bred basis selge et helt nytt utvalg av
papirprodukter (i tillegg til det gamle, etablerte utvalget). Programmet for å
etablere det nye vareutvalget vil måtte dekke finansiering, organiseringen av
den nye produksjonsenheten (inkludert redelige ledere, kompetente
designere, alle ytterligere arbeidere det er behov for) så vel som alt ytterligere
maskineri eller utstyr det er behov for. Det vil også måtte dekke bred PR og
reklame- og salgskampanjer til fordel for både de nye og de gamle produktene
med henblikk på stort salg av begge. Innbakt i denne planleggingen ville det
ligge en kampanje for å forbedre selskapets image som pionerer på området
nye papirprodukter, og som et sted med muligheter for ledere som er innstilt
på ekspansjon.

En slik strategisk plan korrigerer ikke bare en dårlig situasjon, men snur
den til å være en meget lønnsom og ekspanderende scene med hensyn til hele
selskapets fremtid.

Det man forsøker å oppnå, er å få scenen ut av klemmen og å ekspandere
den til et fantastisk nivå av levedyktighet.

Ut fra denne strategiske planen vil man gjøre taktisk planlegging ved å ta
de brede strategiske siktemålene og dele dem opp i presise handlinger i form
av nøyaktige siktemål som får den strategiske planen utført.
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Man ville ha mange mennesker som arbeidet med dette, og det ville være
essensielt at de alle hadde formålet klart for seg, og at det ikke fantes noen
punkter som var i konflikt internt i den generelle kampanjen. Noen som leser
gjennom slike planer, ser kanskje ikke viktigheten av den med mindre de
forstår situasjonen og har et generelt overordnet formål som de kan forbedre
sin taktiske planlegging i henhold til.

Det er ganske vanlig at man i den taktiske utføringen av strategisk
planlegging finner det nødvendig å modifisere noen taktiske siktemål eller
legge til nye, eller til og med utelate noen som man oppdager er unødvendige.

Den taktiske forvaltningen av strategisk planlegging er litt av en kunst i
seg selv, så dette må tas med i beregningen.

Følgelig, når man da har et godt formål som ting kan koordineres i
samsvar med, kan man så utarbeide den strategiske aktiviteten som er
nødvendig for å oppnå det, og deretter kan man lage de taktiske planene for å
virkeliggjøre de strategiske planene.

På denne måten kan en gruppe blomstre og lykkes. Når all kraft og styrke
er rettet inn mot ett enkelt fremstøt, kan man utvikle en enorm mengde kraft.

Så man erklærer formålet, og utarbeider fra dette hvilken strategi som skal
brukes for å oppnå det formålet. Dette bygger en bro fra formålet til noe som
kan gjennomføres taktisk sett.

Når den strategiske planen med dens formål er lagt frem, plukkes den opp
av det nærmeste lavereliggende kommandonivået og omgjøres til taktisk
planlegging.

Strategisk kontra taktisk planlegging

Strategi er annerledes enn taktikk.

Dette er et punkt som de forskjellige ledelsesnivåene må forstå klart. 

Det er en ytterst stor forskjell på en strategisk plan og en taktisk plan.

Mens taktisk planlegging brukes til å vinne et slag, brukes strategisk
planlegging til å bringe hele felttoget til seier.
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Mens den strategiske planen er den langsiktige, store planen for å sikre
seieren, forteller en taktisk plan nøyaktig hvem som skal flytte hva hvor, og
nøyaktig hva de skal gjøre på det punktet.

Den taktiske planen må passe inn i den strategiske planen og virkeliggjøre
den strategiske planen. Og den må gjøre dette med presise siktemål som kan
utføres.

Og det er grunnleggende sett ledelse.

Brobyggingen mellom formål og taktisk planlegging

En feil som utrent personell ofte gjør, er å hoppe fra formål til taktisk
planlegging, og utelate den strategiske planen. Og dette vil ikke fungere.
Årsaken til at det ikke vil fungere, er at ens taktiske plan med sine siktemål vil
spore av med mindre den er i samsvar med en strategisk plan.

Poenget som må forstås her, er at strategisk planlegging skaper taktisk
planlegging. Man vil ikke oppnå formålet sitt med mindre man har utarbeidet
og bruker en strategi til å oppnå det med. Og basert på denne strategien
utarbeider man de taktiske skrittene som skal tas for å iverksette den
strategien. Men ved å ignorere strategien og hoppe fra formål til taktisk
planlegging, vil man mislykkes.

Så mellom formål og taktisk planlegging finnes alltid trinnet som består av
strategisk planlegging. Vi kunne si at med en strategisk plan menes det en eller
annen måte å få selve formålet til å fungere på.

Det er faktisk en plan som har å gjøre med å være smart.

Man kan være svært klar over formålet, og kan komme opp med et
antall taktiske siktemål som har å gjøre med det. Og muligens vil
siktemålene fungere i seg selv. Men formålet er å få en situasjon håndtert,
og hvis man mangler en strategisk måte å gjøre dette på, kan man oppdage
at man fremdeles står overfor det samme problemet.

Hvis man bygger den faktiske broen mellom formål og taktisk planlegging,
der broen er den strategiske siden av det, vil formålet ha en sjanse til å lykkes.
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SLAGPLANER
Man oppnår sine mål ved å formulere planer og programmer som så

gjøres, siktemål for siktemål. En person eller en gruppe har daglige og
ukentlige handlinger han må gjøre som vil resultere i fullførte siktemål og
programmer. Et verktøy man kan ta i bruk for å få sine programmer gjort,
planer fullført og mål oppnådd, er slagplaner.

En «slagplan» defineres som:

En liste over siktemål for den kommende dagen eller uken, som fremmer
den strategiske planleggingen og tar seg av de mest nærliggende handlingene
og ting som er ute og som hindrer den.  (At noe er ute, betyr at noe er galt,
ukorrekt eller mangler.)

Noen skriver «slagplaner» bare som en rekke handlinger de håper å få
gjort den kommende dagen eller uken. Dette er greit og bedre enn ingenting,
og orienterer ens handlinger til en viss grad. Faktisk er det meget sannsynlig
at noen som ikke gjør dette, får gjort langt mindre og er betraktelig mer
oppkavet og «travel» enn en som gjør det. Det er en utmerket måte å oppnå
produksjon på å planlegge på en ryddig måte hva man har til hensikt å gjøre
den kommende dagen eller uken, og så å få det gjort. Men dette er å bruke
«slagplanlegging» som verktøy i sin absolutt minste utgave.

La oss ta opp definisjoner. For det første: Hvorfor kalles det «slagplan»?
Det virker som et svært strengt militært uttrykk å anvende når det gjelder det
dagligdagse emnet administrasjon. Men det er et svært passende uttrykk.

En krig er noe som foregår over en lang tidsperiode. Skjebnen til alt
avhenger av den. Et slag er noe som foregår i løpet av en kort tidsperiode. Man
kan tape flere slag og fremdeles vinne en krig. Derfor snakker man egentlig om
korte tidsperioder når man snakker om en slagplan.

Dette går lenger. Når man snakker om en krig, snakker man om en rekke
hendelser som vil finne sted over en lang tidsperiode. Ingen general, eller
kaptein for den saks skyld, vant noensinne en krig med mindre han gjorde noe
strategisk planlegging. Denne ville dreie seg om generell føring av en krig eller
en sektor av den. Dette er sektoren for store ideer på et høyt nivå. Den
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fremsettes i store, generelle vendinger, har bestemte formål og hører hjemme
på toppen av adminskalaen. 

Under strategisk planlegging har man taktisk. For å utføre en strategisk
plan må man ha en plan for bevegelse og handlinger som er nødvendige for å
utføre den. Taktisk planlegging finner normalt sted nede på orgtavlen i en
hær, og blir normalt brukt til å iverksette strategisk planlegging. (En orgtavle,
kort for organiseringstavle, er en tavle som viser funksjonene, pliktene,
rekkefølgene av handlinger og hvem som har autoritet i en organisasjon.)
Taktisk planlegging kan gå ned til et punkt så lavt som «menig Johansen skal
holde maskingeværet rettet mot treklynge 10, og åpne ild hvis noe beveger seg
i den».

Lederne i mellomsjiktet – overhodene for regimenter helt ned til
korporalene dekkes av dette uttrykket – er involvert i gjennomføringen av den
strategiske planleggingen.

Den øvre planleggingsgruppen lager en strategisk plan. Lederne i
mellomsjiktet gjør denne strategiske planen om til taktiske ordrer. De gjør
dette på et langsiktig grunnlag og et kortsiktig grunnlag. Når du kommer ned
til det kortsiktige grunnlaget, har du slagplaner.

En slagplan betyr derfor å gjøre den strategiske planleggingen om til
nøyaktige, gjennomførbare siktemål som så blir utført i form av bevegelse og
handling i den perioden det nå arbeides i. Følgelig får man en situasjon der en
god strategisk plan, som er omgjort til gode taktiske siktemål og som så utføres,
resulterer i fremgang. Med en tilstrekkelig mengde av disse sekvensene
vellykket utført, har man vunnet krigen.

Dette skulle gi deg en forståelse av hva en slagplan virkelig er. Den er listen
over siktemål som skal utføres i den umiddelbare, kortsiktige fremtid, som vil
iverksette og virkeliggjøre en del av den strategiske planen.

Man kan da se at ledelse er på sitt beste når det finnes en strategisk plan,
og når den er kjent i det minste ned til nivået av taktiske planleggere. Og
taktiske planleggere er ganske enkelt de folkene som gjør strategiske planer
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om til siktemål. Disse er kjent for og blir utført av mellomsjiktet av ledere og
videre nedover. Dette er svært vellykket ledelse når det blir gjort.

Selvsagt avhenger verdien av enhver manøver av hvor fornuftig den
strategiske planen er.

Men den strategiske planen er avhengig av programmer og prosjekter som
blir skrevet i form av siktemål, og som er gjennomførbare med de tilgjengelige
ressursene.

Det vi snakker om som «etterlevelse», er i virkeligheten et utført siktemål.
Personen som utfører siktemålet, er kan hende ikke bevisst om den generelle
strategiske planen eller hvordan siktemålet passer inn i den. En ledelse er
imidlertid svært dårlig når siktemålene ikke alle sammen i en eller annen grad
iverksetter den generelle strategiske planen.

Når vi snakker om koordinering, snakker vi i virkeligheten om å utforme
eller overvåke en strategisk plan over til en taktisk versjon, og på det lavere
nivået å koordinere handlingene til dem som vil gjøre de faktiske tingene som
er nødvendige for å utføre den, slik at de alle er i overensstemmelse med
hverandre og går i én retning.

Alt dette kommer under overskriften å bringe ting i overensstemmelse med
hverandre. For eksempel, hvis du plasserte et antall mennesker i en stor hall,
vendt i forskjellige retninger, og så plutselig skrek til dem at de skulle begynne
å løpe, ville de selvsagt kollidere med hverandre, og du ville få full forvirring.
Dette er bildet man får når strategisk planlegging ikke gjøres om til friksjonsfri
taktisk planlegging, og ikke utføres innenfor denne rammen. Disse løpende
personene i hallen kunne bli meget travle, til og med hektiske, og man kunne
si at de var på jobb og produserte, men det ville helt klart være en meget stor
løgn. Handlingene deres er ikke koordinerte. Hvis vi nå skulle ta de samme
folkene i den samme hallen og få dem til å gjøre noe nyttig, som å rengjøre
hallen, da har vi med spesifikke handlinger hos spesifikke individer med
feiekost og mopper å gjøre – hvem får dem, hvem tømmer søppelet og så
videre. Den strategiske planen «Få hallen klar til kongressen» gjøres om til
en taktisk plan som sier nøyaktig hvem som gjør hva og hvor. Det ville være
en taktisk plan. Resultatet ville bli en ren hall, klar til kongressen.

Men ved en enkel inspeksjon kan man se at «Rengjør hallen til
kongressen» bare er en liten del av en generell strategisk plan. Med andre ord
må den strategiske planen i seg selv brytes ned i mindre sektorer.
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Man kan da se at en slagplan kunne eksistere for lederen i en organisasjon.
Denne ville ha et antall elementer i seg som så ble gitt til lavere ledere, som
ville skrive slagplaner for sine egne sektorer som ville være langt mer
spesifikke. Dermed har vi en gradvis skala med den store, generelle planen
brutt ned i deler, og disse delene brutt ytterligere ned.

Prøven på alt dette er hvorvidt det resulterer i at man oppnår noe verdifullt
som fremmer den generelle, helhetlige og omfattende strategiske planen.

Hvis du forstår alt det ovenstående, vil du ha mestret elementene i
koordinering.

Gjennomførbarhet kommer inn under slik planlegging. Dette avhenger av
tilgjengelige ressurser. Dermed må et visst antall siktemål og slagplaner – for
en organisasjon som ekspanderer eller forsøker seg på store prosjekter
– inkludere organisasjonsmessig planlegging og siktemål og slagplaner rettet
mot dette, slik at organisasjonen henger sammen mens den ekspanderer. Man
skriver en slagplan, ikke på basis av: «Hva skal jeg gjøre i morgen?» eller:
«Hva skal jeg gjøre neste uke?» (noe som er greit på sin egen måte, og bedre
enn ingenting), men på basis av det generelle spørsmålet: «Hvilke nøyaktige
handlinger må jeg gjøre for å utføre denne strategiske planen, for å oppnå de
nøyaktige resultatene som er nødvendige på dette stadiet av den strategiske
planen innenfor rammene av tilgjengelige ressurser?» Da ville man ha
slagplanen for den neste dagen eller den neste uken.

Det er én ting man skal passe på når man lager slagplaner. Man kan skrive
en stor mengde siktemål som har lite eller ingenting å gjøre med den
strategiske planen, og som gjør at folk blir veldig travelt opptatt, og som ikke
oppnår noen del av den generelle strategiske planen. Slik kan en slagplan bli
en belastning, siden den ikke driver fremover noen generell strategisk plan og
ikke oppnår noe taktisk mål.

Så hva er en «slagplan»? Det er de gjennomførbare siktemålene i skriftlig
form som utfører en ønskelig del av en generell strategisk plan.

Forståelsen og den kompetente bruken av siktemål i slagplaner er
livsviktig for det man generelt oppnår som øker produksjon, inntekt, levering
eller hva som helst annet som er et ønskelig mål.

Det er en prøve på en leder hvorvidt han kompetent kan legge en slagplan
og få den utført. Dette verktøyet kan brukes av personer i alle yrkesgrupper og
i enhver aktivitet.
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an oppnår mål ved å formulere 
planer. For å iverksette planen gjør 

man programmer og prosjekter, som blir 
fullført gjennom bruken av slagplaner. 
Dette samsvarer med adminskalaen.

FORMÅL

POLICY

STRATEGISK PLAN

PROGRAM

PROSJEKT

PROSJEKT

Det største, 
mest vellykkede 
bygningsfirmaet 

i fylket.

Å skaffe til veie boliger
 til overkommelig pris og av 
god kvalitet i denne delen av 

landet.

Legg vekt på 
kvaliteten av 

arbeidet til enhver tid.

Følg reglene for 
husbygging i området 

der vi bygger.

Å utvide 
bygningsfirmaet 

i andre deler 
av fylket ved å 

utbygge 
nye boligfelt 

i de byene som 
vokser raskest 
i hvert område.

Nytt 
program for 

boligbyggingsfelt.

Prosjekt for 
bygging av

grunnmurer.

Prosjekt for
bygging av
 reisverk.

MÅL

M
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ORDRE

MANDAG
SLAGPLAN

ORDRE

MANDAG
SLAGPLAN

IDEELL SCENE

STATISTIKKER

VERDIFULLT 
SLUTTPRODUKT

Grav grøften 
for den sørlige 

veggen til 
grunnmuren på 
parsell nr. 27.

 1. Forbered grunnmurer for 
parsellene 27–31.

 2. Grav ut for grunnmurer 
for parsellene 27–31.

 3. Avtal tid for støpingen av 
grunnmurene for parsellene 
27–31 på tirsdag.

4.  Rapporter at siktemål nr. 5 
i prosjektet er fullført.

Sett opp 
reisverket 

med 3 ½-toms 
spiker.

1. Kapp alt tømmeret i riktig 
lengde for enhetene 18–22.

2. Forbered veggene for 
enhetene 18–22.

3. Sett sammen de fire 
hovedveggene for enhetene 
18–22.

4. Reis og støtt opp de fire 
hovedveggene til enhetene 
18–22.

5. Rapporter at siktemål nr. 11 
 i prosjektet er utført.

Hus som blir bygd i tide og 
innen budsjettrammene.

Antall 
hus 
bygd.
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MAKSIMER FOR 
PROGRAMMERING

Programmering er viktig nok til å vie det mye oppmerksomhet. Og det
finnes en mengde informasjon om det. Og fra all denne informasjonen kan
man konkludere at uansett hvor mange programmer man har, består hvert av
dem av visse deler. Og hvis du ikke setter de delene sammen og kjører
programmet på en ryddig måte, vil det rett og slett ikke komme av flekken.
Dette er noen av prinsippene for programmer. 

Hvis du ikke kjenner disse livets realiteter, her er de:

Maksime én: Enhver idé, uansett om den blir dårlig utført, er bedre enn
ingen idé i det hele tatt.

Maksime to: Et program må utføres for å være effektivt. 

Maksime tre: Et program som er iverksatt, krever rettledning.

Maksime fire: Et program som gjennomføres uten rettledning, vil mislykkes,
og det er bedre å la det være ugjort. Hvis du ikke har tid til å rettlede det, ikke
gjør det, få opp dampen ytterligere på eksisterende programmer, for det vil
mislykkes.

Maksime fem: Ethvert program krever noe finansiering. Få finansieringen
i sikte før du begynner å fyre løs, eller ha en svært solid garanti for at
programmet vil produsere finansiering før du utfører det.

Maksime seks: Et program krever oppmerksomhet fra en eller annen. Et
program som er alles barn og som ikke blir tatt hånd om, vil bli en
ungdomsforbryter.

Maksime sju: Det beste programmet er det som vil nå det største antall
dynamikker og vil gjøre det største gode på det største antall dynamikker. (En
dynamikk er en trang til å overleve i en bestemt retning. Det finnes åtte
dynamikker: første, selvet; andre, sex og familieenheten; tredje, grupper;
fjerde, menneskeheten; femte, livsformer; sjette, det fysiske universet;
sjuende, ånder; og åttende, Det høyeste vesen. Disse dynamikkene omfatter
alle overlevelsesmålene en person har, og alt han overlever for.)
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Maksime åtte: Programmer må klare seg selv økonomisk.

Maksime ni: Programmer må akkumulere interesse og trekke til seg
assistanse utelukkende på grunn av interessen for programmet, ellers vil de
aldri vokse.

Maksime ti: Et program er et dårlig program hvis det svekker programmer
som allerede viser seg å være suksessfulle, eller distraherer stabsmedlemmer
eller tilknyttede personer fra arbeid de allerede gjør, og som resulterer i
vellykket utførelse av andre programmer.

Maksime elleve: Bruk aldri mer penger på et program enn inntekten fra én
person som melder seg på kan tilbakebetale.

Maksime tolv: Tillat aldri et nytt program å hindre suksessen til et som er
rutine, eller å skade de inntektene det bringer.

Programmering krever utførelse. Det krever gjennomføring. Det krever
dømmekraft nok til å gjenkjenne et godt program og fortsette det videre og
videre, og til å gjenkjenne et dårlig et og slippe det som om det var en glovarm
potet.

Programmer strekker seg ut i tid og blir forsinket i den utstrekning de
forskjellige siktemålstypene ikke settes opp, ikke gjennomføres eller faller ut.
De mislykkes kun fordi forskjellige siktemålstyper ikke utføres eller ikke
opprettholdes.

Du kan få gjort nesten alt du ønsker å gjøre hvis siktemålstypene er
forstått, fastsatt med realitet og opprettholdt eller fullført.

Man kan lett oppnå målene man har til hensikt å nå, enten for seg selv eller
gruppen sin, ved å holde seg til god, stabil programmering som vinner.

Det er slik man kan gjøre planlegging til en realitet og å oppnå mål. Det er
like sant for en person som det er for en stor gruppe. Alle kan dra fordel av
denne teknologien. �
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PRAKTISKE ØVELSER
Her er noen praktiske øvelser som vil øke dine kunnskaper og ferdigheter med
hensyn til å anvende disse grunnleggende dataene om programmer og
siktemål for å oppnå målene dine. 

1 Utarbeid og skriv ned et realistisk mål du ønsker å oppnå på et
område av livet ditt, jobben din osv.

2 Skriv ned et eksempel på strategisk planlegging som du ville gjøre for å
oppnå målet du satte deg i øvelsen foran.

3 Skriv ned tre eksempler på hver av de følgende siktemålstypene. Hvert
eksempel skal være et som kunne vært på et program du ville skrive og gjøre.

a. et hovedsiktemål
b. et primært siktemål
c. et vitalt siktemål
d. et operasjonssiktemål
e. et betinget siktemål
f. et produksjonssiktemål

4 Gjør programmet  gitt  som  programprøve  nr. 1 i  dette heftet. Utfør
virkelig trinnene som anvist i programmet.

5 Gjør programmet  gitt  som  programprøve  nr. 2 i  dette  heftet. Utfør
virkelig trinnene som anvist i programmet.

6 Skriv et program om å gå en tur. Bruk siktemålstypene du lærte i dette
heftet til å gjøre det.

7 Skriv et program for å gjøre deg klar for dagen. Planlegg trinnene du tar
for å forberede arbeidsdagen din, studiene dine eller hva det måtte være.
Bruk siktemålstypene du lærte i dette heftet til å gjøre det.

8 Skriv et program som kunne gjøres for å oppnå den strategiske planleg-
gingen du skrev ned da du gjorde praktisk øvelse nr. 2 over. Bruk materi-
alene du leste i dette heftet og ferdighetene du oppnådde ved å gjøre
de ovenstående praktiske øvelsene.

9 Skriv en slagplan for dagen som vil fremme den strategiske planleggingen og
programmet du har skrevet i øvelse 2 og 8 over.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

Å mislykkes i å oppnå sine mål – per-
sonlige, familiemessige eller organisa-
sjonsmessige – har vært en tung byrde
som mange mennesker har måttet bære.
L. Ron Hubbards oppdagelser angående
det å oppnå siktemål kan imidlertid gi
ethvert individ metoder til å fjerne denne
byrden, og dermed skape et mer givende
liv. Faktisk har de som har studert og
anvendt disse grunnsetningene, oppnådd
suksess der dette virket vanskelig eller
umulig tidligere. Nedenfor vil du finne
bare noen få positive uttalelser om nytten
av det L. Ron Hubbard har utviklet på
dette feltet.

En ung kvinne fra Italia fikk en jobb
som bestod av å utføre langsiktige pro-
sjekter. Om dette sa hun:

«Jeg pleide ikke å være i stand til å kon-
frontere å gjøre store jobber som ville ta
mange uker, og som krevde en rekke trinn
for å få det hele gjort. Så fant jeg ut om
siktemålstyper og hvordan man bruker dem.
Når jeg nå har et stort prosjekt foran meg,
setter jeg meg ned og deler det opp i sikte-
mål, og etter som jeg får hvert av dem gjort,
vet jeg at jeg kommer nærmere og nærmere
det fullstendige produktet. Hvert siktemål
som gjøres, er en gevinst. 

En mann som var ansatt som kommuni-
kasjonssjef i et stort amerikansk selskap,
ble gjort ansvarlig for de internasjonale
kommunikasjonslinjene. Like etter at han
hadde startet i jobben, oppdaget han at
enhetene under ham hadde foreldede
eller ingen kommunikasjonssystemer i

det hele tatt. Han gjorde følgende for å
håndtere det:

«Mitt kjennskap til dette området
var nesten ikke-eksisterende, og budsjettet
var begrenset. Det var i alt femti enheter
som måtte håndteres.

Jeg utarbeidet en nøyaktig plan for de
femti enhetene, hvordan jeg skulle få dem
utstyrt med korrekte, raske kommunika-
sjonssystemer. Jeg skrev så programmer ved
å bruke L. Ron Hubbards teknologi om
siktemål, og med denne serien av program-
mer var jeg i stand til å skaffe og installere
disse systemene og å få disse systemene til å
fungere. I tillegg skrev jeg et program for de
ni hovedområdene, og gav instruksjoner slik
at de forskjellige områdene skulle gå bedre.

Ved å drive siktemålene gjennom til
fullføring med seig utholdenhet, oppnådde

EKSPANSJON OPPNÅDD VED Å SETTE SIKTEMÅL

Da en
organisasjon

begynte å
bruke data

om siktemål,
doblet den

størrelsen sin
på bare et

par måneder.

TJENESTER LEVERT

SIKTEMÅL FULLFØRT

September Mars
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jeg det som ikke var blitt gjort tidligere, og
hver enhet endte opp med et datastyrt, raskt
kommunikasjonssystem. Det beste vi noen
gang hadde hatt. Det ville vært nesten umulig
å få dette gjort på den tiden det ble gjort på
uten å bruke teknologien om siktemål.» 
En kvinne som hadde sin familie og
mange av sine venner i en annen stat,
klarte likevel å opprettholde forbindel-
sene og hjelpe dem ved å bruke siktemål
og mål. 

«I fjor satte jeg mål for å oppnå visse
ting med familien min. Jeg bestemte hva jeg
ønsket å gjøre for å hjelpe foreldrene og ven-
nene mine. Jeg fastsatte hovedsiktemålene
som vi ønsket å oppnå, så fastsatte vi de
andre forskjellige typene av siktemål, og jeg
gikk over dette med dem. Vi ble enige om at
vi ville gjøre disse tingene, enten de var små
eller store, for å hjelpe hverandre med å
komme nærmere hverandre.

Nå kan sønnen min lese og er veldig
stolt av det. Mannen min har fullført ting i
livet sitt som han lenge hadde planlagt å
gjøre, og klarer seg derfor langt bedre.
Familien min flytter nærmere der jeg bor,
og i mellomtiden har vi hatt tid sammen og
hjulpet hverandre til tross for avstanden.
Alle vennene mine klarer seg bedre, og jeg
har hjulpet dem med støtte og på andre
måter til virkelig å få gjennomført de sikte-
målene som de hadde satt for seg selv. Disse
tingene tilfører livet mitt noe, og gjør det
fullt, og holder meg i balanse.

Jo da, jeg setter siktemål for produksjo-
nen på jobben og for forretningsprosjekter.

Men å kunne hjelpe en annen med å fullføre
siktemål i livet sitt, gir meg en flott følelse av
å vite at jeg har hjulpet. Ved å kjenne denne
teknologien kan jeg få ting gjort over lang
avstand, og oppnå siktemål som bringer
familien min nærmere sammen.»

En personalansvarlig i Los Angeles-
området hadde en stor oppgave å utføre
med å bygge opp en ny avdeling for et
filmstudio. Slik håndterte hun dette:

«Jeg fikk en bestemt frist for å ansette et
stort antall medarbeidere og profesjonelle.
Det skulle skje meget fort.

Først visste jeg egentlig ikke hvordan
jeg skulle gå frem for å få dette gjort innen
tidsrammen jeg hadde, eller om jeg kunne få
det gjort i det hele tatt. Jeg visste at det var
viktig å fullføre det innen den tiden jeg
hadde. Faktisk hadde fire mennesker før
meg forsøkt å klare det innen den samme
fristen som jeg akkurat hadde fått. 

Jeg arbeidet med andre ansatte. Jeg for-
søkte å få dem til å oppnå dette igjen og
igjen, men kom ingen vei. Til slutt innså jeg
at det måtte finnes en teknologi jeg ikke brukte.

Jeg vendte meg til L. Ron Hubbards
siktemålsteknologi.

Da fant jeg virkelig ut nøyaktig hva jeg
måtte gjøre for å få produktet. Jeg satte navn
på hvem jeg ønsket å ansette, og jeg skrev et
program med de nøyaktige siktemålene jeg
måtte gjøre for å få alle disse menneskene til
faktisk å starte i jobben. Jeg hadde så et
møte med hver person, og gav hver av dem
et nøyaktig prosjekt de måtte utføre så alle
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sammen ville ankomme innen tidspunktet
som var nødvendig. 

Dette fungerte. Hele teamet visste nøy-
aktig hvilken del av produktet de var
ansvarlige for, hvor mye tid de hadde til å få
sin del av produktet produsert, og ett for ett
fikk jeg gjort hvert trinn for å ansette hver
person. Dette gjorde det mulig for oss å
oppnå målet vårt! 

Vi oppnådde hovedsiktemålet vårt! Vi
fikk hele programmet gjort i tide. Jeg kunne
ikke ha gjort dette uten å kjenne og bruke
denne teknologien.»

En leder på et byggeprosjekt i Sør-
California fant L. Ron Hubbards tekno-
logi om programmer og siktemål enormt
verdifull med hensyn til å oppnå målene
han hadde planlagt.

«Vi måtte få nye bygninger bygd, da det
var et kraftig behov for dem for dramatisk å
øke vår organisasjons fasiliteter. Bygnings-
planene våre måtte bli godkjent innen en
bestemt tid for å sikre at vi ville lykkes.
L. Ron Hubbards oppdagelser om siktemåls-
typer og programmer ble brukt for å isolere
de nøyaktige handlingene som måtte gjen-
nomføres, og i hvilken rekkefølge de måtte
gjøres. Det at L. Ron Hubbard hadde oppdaget
og skilt mellom de forskjellige siktemåls-
typene var for meg en veldig stor hjelp.
Denne teknologien lar en gå fra der en er til
det stedet man ønsker å gå, ved å bruke hver
type siktemål på en riktig måte. 

Vi måtte oppnå enighet med lokal-
samfunnet om byggeplanen. Programmet vårt
hadde siktemål for å finne ut hva lederne i
lokalsamfunnet ønsket, slik at vi kunne

fremskaffe dette og få godkjennelsene vi
trengte. Hvis vi ikke hadde gjort dette, ville
vi ikke ha vært i stand til å bygge det vi
ville. Men fordi vi brukte L. Ron Hubbards
teknologi om programmer og siktemål,
håndterte vi lett det det var behov for, og fikk
fullstendig godkjennelse. Som et resultat
vant alle.

Enhver som forsøker å få noe gjort i
denne verden, kommer til å gå på grunn
med mindre han kjenner og bruker L. Ron
Hubbards teknologi om siktemålstyper og
programmer. Den er basert på naturlover.
Det er slik man oppnår noe. Den vil hjelpe
en til å få øye på og håndtere mulige fall-
gruver før man stoppes av dem. Den peker
ut tingene som ville floke til hele planen hvis
de ikke ble opprettholdt hele veien gjennom
utføringen av bygningsplanen.

Alt kan gjøres ved å bruke denne tekno-
logien. Bokstavelig talt alt!»

Bare ved å bruke det helt grunnleg-
gende ved L. Ron Hubbards teknologi om
adminskalaen og programmering kan
man få forbløffende resultater.

«Ved å bruke adminskalaen isolerte
jeg hurtig det primære målet jeg strebet
etter i livet. Deretter, ved å bruke det jeg
hadde lært i bare én artikkel av L. Ron
Hubbard om programmering, skrev jeg ned
hvordan jeg ville oppnå målet mitt. J eg så
hvordan livet mitt raste fremover i den ret-
ningen jeg ville at det skulle gå.

Firmaet mitt begynte å ekspandere
meget raskt og ble det største på sitt felt i
verden. Til og med tidsrammen jeg hadde
skissert i planen min, materialiserte seg
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nesten helt nøyaktig på dagen. Da jeg star-
tet, hadde jeg ingen idé om hvordan jeg ville
komme dit jeg ønsket å gå, og hadde ingen
tillit til at jeg noen gang ville eller kunne.
Men det å lære disse grunnleggende tingene
åpnet døren og bokstavelig talt forandret
kursen på livet mitt.»

Bruken av adminskalaen, utviklet av
L. Ron Hubbard, til å legge et godt funda-
ment for ekteskapet viste seg å være
meget fruktbart for dette paret:

«Min hustru og jeg har vært meget lyk-
kelig gift nå i mer enn tolv år. Før vi ble
gift, satte vi oss ned og gjorde adminska-
laer sammen og sørget for at det var et godt
samsvar mellom disse. Resultatet har vært
et meget stabilt og tilfredsstillende ekteskap
uten krangel og stridigheter eller noen av
de mange vanlige ekteskapsproblemene.»

En grafisk kunstner som arbeidet i et
travelt designstudio, kunne få gjort en
stor mengde arbeid uten å bli atspredt av
de mange forskjellige kravene og prosjekt-
ene der.

«Uten en daglig slagplan på jobben
(og til og med for fridagene mine!) ville jeg
vært fortapt og atspredt. Ved å skrive en
korrekt og gjennomførbar slagplan for
hver uke og dag er jeg i stand til å få
gjort alle de tingene jeg ønsker og trenger
å gjøre. Det er virkelig forbløffende å se
den ordenen dette ene grunnleggende
Scientologi-datumet har brakt til livet mitt.»

Det ble mulig for en kvinne fra Australia
å virkeliggjøre en drøm ved å bruke
L. Ron Hubbards administrative teknologi.

«Jeg laget en adminskala for mitt per-
sonlige liv og skrev ned hvert skritt utførlig,
inkludert et program for å skape et suksess-
fullt ekteskap.

Etter omkring tre eller fire uker skjedde
det ingen ting, og jeg tenkte for meg selv
(dumt nok) at dette virker ikke. Da innså
jeg at jeg ikke gjorde programmet mitt! Jeg
begynte å utføre de siktemålene jeg hadde
satt. Det krevde en del konfront fra min side,
men jeg gikk bort til det første ’emnet’ og sa
modig at jeg ønsket å bli kjent med ham. Jeg
hadde allerede forestilt meg hvordan han
ville si: ’Vel, jeg liker deg veldig godt, men
bare som en venn.’ Jeg hadde selvfølgelig
forberedt svaret mitt: ’Ok, det er i orden. Jeg
ville bare sjekke det.’

Vel, til min overraskelse sa han: ’Ja, det
lyder som en god idé. La oss bli bedre kjent.’

Jeg var i sjokk!

Jeg fortsatte med resten av siktemålene
på programmet jeg hadde skrevet. Resultatet
er at jeg er gift med en flott kar som er alt det
jeg ønsket; vi har vært lykkelig gift i ni år.

Da jeg nylig tok en titt på den første
adminskalaen (jeg beholdt den, selvfølgelig!),
så jeg at jeg har oppnådd alle punktene jeg
hadde skrevet ned, og mer.

Dette er et fantastisk stykke teknologi
som fungerer som en drøm.»
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ORDLISTE
adminskala: kortform av administrativ skala,
en skala som gir rekkefølgen (og den relative
overordnetheten) av emner som har med
organisering å gjøre: mål, formål, policy,
planer, programmer, prosjekter, ordrer, ideelle
scener, statistikker, verdifulle sluttprodukter.
Hvert av disse punktene må fungere på en
koordinert måte for å lykkes med den tilsiktede
oppnåelsen av et mål man forestiller seg.
Denne skalaen brukes som en hjelp til å
samordne dem.

affinitet: kjærlighet, det å like eller enhver
annen følelsesmessig holdning; graden av å
like. Den grunnleggende definisjonen av affinitet
er betraktningen om avstand, uansett om den
er god eller dårlig.

dynamikk: en trang til å overleve langs en
bestemt kurs; en trang til eksistens på et
område i livet. Det finnes åtte dynamikker:
første, selv; andre, sex og familieenheten;
tredje, grupper; fjerde, menneskeheten; femte,
livsformer; sjette, det fysiske universet; sjuende,
ånder; og åttende, Det høyeste vesen.

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.

kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjennom
rom mellom to individer. 
kommunikasjonslinje: veien som en kom-
munikasjon beveger seg på fra en person til
en annen.
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.
orgtavle: kort for organiseringstavle, en tavle som
viser funksjonene, pliktene, kommunikasjons-
rutene, handlingsrekkefølgene og autoritetene i
en organisasjon. Den viser organiseringsmønste-
ret for å oppnå et produkt.
outness: en tilstand eller et tilfelle der noe er
galt, ukorrekt eller mangler.
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.
slagplan: en serie med nøyaktige, gjennom-
førbare siktemål for den kommende dagen
eller uken, som fremmer et individs eller en
gruppes strategiske planlegging.
terminal: en person, et punkt eller en posisjon
som kan motta, videresende eller sende en
kommunikasjon.
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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.  �

45



46

UntitledBook4.book  Page 40  Friday, September 28, 2001  11:00 AM

En L. RON HUBBARD-utgivelse

®

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

ISBN 1-4031-2770-0
© 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



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     -878
     324
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     -878
     324
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





