
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.



Hvor ofte har du hørt noen si: «Jeg forstår ham ikke»? Noen ganger ser
det ut til at irrasjonelle og uforutsette handlinger er normen blant våre
medmennesker.

Faktum er at det aldri har eksistert en brukbar metode til i ethvert
tilfelle å kunne forutsi menneskelig atferd – før nå.

L. Ron Hubbard utviklet nettopp en slik metode, og den er anvendelig
på alle mennesker uten unntak.

Med disse dataene er det mulig presist å forutsi atferden til en
potensiell ektefelle, en forretningspartner, ansatt eller venn – før du går
inn i et forhold. Risikoene i forbindelse med menneskelig omgang kan
unngås helt eller minimaliseres når du kan forutsi feilfritt hvordan folk
vil oppføre seg.

Ved å forstå og anvende informasjonen i dette heftet vil alle
sidene ved menneskelige relasjoner bli mer produktive og givende.
Du vil vite hvem du kan være sammen med og hvem som bør
unngås, og du vil være i stand til å hjelpe dem som er nedsunket i
ubehagelige situasjoner i forhold til andre. Forestill deg etter en
meget kort stund å vite hvordan folk vil oppføre seg i enhver gitt
situasjon. Du kan det. Hver eneste gang. �
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TONESKALAEN

oneskalaen er et viktig verktøy for alle sider av livet som
har med ens medmennesker å gjøre. Den er en skala som
viser de suksessive emosjonelle tonene en person kan opp-
leve. Med «tone» menes den forbigående eller vedvarende
emosjonelle tilstanden til en person. Emosjoner som
frykt, sinne, sorg, entusiasme og andre som folk opplever,
vises på denne graderte skalaen.

Dyktig bruk av denne skalaen gjør en i stand til både å forutsi og forstå
menneskers atferd med alle dens manifestasjoner.

Denne toneskalaen avmerker livets nedadgående spiral fra full vitalitet og
bevissthet gjennom halv vitalitet og halv bevissthet ned til død.

Basert på diverse beregninger om livsenergien, på observasjon og tester, er
denne toneskalaen i stand til å vise atferdsnivåene etter hvert som livet
forfaller.

Disse forskjellige nivåene er felles for alle mennesker.

Når et menneske nesten er dødt, kan det sies å være i kronisk apati. Og det
oppfører seg på en bestemt måte overfor andre ting. Dette er 0,05 på toneskalaen.

Når et menneske kronisk sørger over sine tap, er det i sorg. Og det
oppfører seg på bestemte måter overfor mange ting. Dette er 0,5 på skalaen.

Når en person enda ikke er så lavt som sorg, men innser at tap er nært
forestående, eller kronisk sitter fast på dette nivået på grunn av tidligere tap,
kan man si at han er i frykt. Dette er rundt 1,0 på skalaen.

En person som sloss mot trusler om tap, er i sinne, og oppviser andre
atferdsaspekter. Dette er 1,5.

T
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Personen som bare mistenker at tap kan finne sted, eller som har satt seg
fast på dette nivået, er forarget. Han kan sies å være i antagonisme. Dette er 2,0
på skalaen.

Over antagonisme er en persons situasjon ikke så god at han er
entusiastisk, og ikke så dårlig at han er forarget. Han har mislykkes i å nå noen
mål, og kan ikke umiddelbart finne andre. Han sies å være i kjedsomhet, eller
på 2,5 på toneskalaen.

På 3,0 på skalaen har en person en konservativ, forsiktig holdning overfor
livet, men når sine mål.

På 4,0 er individet entusiastisk, lykkelig og vitalt.

Svært få mennesker er naturlig på 4,0. Velvillig anslått er gjennomsnittet
sannsynligvis rundt 2,8.

Du har sett denne skalaen i funksjon før nå. Har du noensinne sett et barn
som prøver å skaffe seg, la oss si et kronestykke? Først er han glad. Han vil
simpelthen ha et kronestykke. Hvis han nektes, forklarer han så hvorfor han
vil ha det. Hvis han ikke får det, og ikke var så veldig oppsatt på å få det,
begynner han å kjede seg og går sin vei. Men hvis han virkelig er oppsatt på å
få det, vil han bli antagonistisk angående dette. Så vil han bli sint. Så, hvis
dette ikke lykkes, kan han lyve om hvorfor han vil ha det. Hvis dette
mislykkes, går han inn i sorg. Og hvis han fremdeles får nei, synker han til
slutt ned i apati og sier at han ikke vil ha det. Dette er fornektelse.

 Et barn som trues av en fare, går også nedover skalaen. Først er han ikke
klar over at faren er rettet mot ham, og han er ganske munter. Så begynner
faren, la oss si at det er en hund, å nærme seg ham. Barnet ser faren, men tror
fremdeles ikke at den er beregnet på ham, og fortsetter med det han holder på
med. Men lekene hans «kjeder» ham for øyeblikket. Han er litt engstelig og
ikke sikker. Så kommer hunden nærmere. Barnet er «forarget over den» eller
viser litt antagonisme. Hunden kommer enda nærmere. Barnet blir sint og gjør
et forsøk på å skade hunden. Hunden kommer enda nærmere og er mer
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Enhver person har 
en kronisk eller 
sedvanlig tone. Han 
eller hun beveger 
seg opp eller ned 
toneskalaen alt 
etter som 
vedkommende 
opplever suksess 
eller fiasko. Dette 
er midlertidige, 
eller akutte, 
tonenivåer. Et 
primært mål i 
Scientologi er å 
heve en persons 
kroniske posisjon 
på toneskalaen.
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truende. Barnet blir redd. Når redselen ikke er til noen hjelp, gråter barnet.
Hvis hunden fremdeles truer ham, kan barnet synke ned i apati og simpelthen
vente på å bli bitt.

Gjenstander, dyr eller mennesker som støtter overlevelse, får individet til
å gå nedover toneskalaen når det ikke har tilgang til dem.

Gjenstander, dyr eller mennesker som truer overlevelse, får individet til å
gå nedover toneskalaen etter som de nærmer seg vedkommende.

Denne skalaen har en kronisk og en akutt side. En person kan bringes
nedover toneskalaen til et lavt nivå i ti minutter, og så komme tilbake opp
igjen, eller han kan bringes nedover den i ti år og ikke komme tilbake opp igjen.

Et menneske som har lidd for mange tap, for mye smerte, har en tendens
til å sette seg fast på et lavere nivå på skalaen og holde seg der med bare små
svingninger. Da vil vedkommendes generelle og vanlige atferd befinne seg på
dette nivået av toneskalaen.

Akkurat som et 0,5-øyeblikk av sorg kan få et barn til å handle i
overensstemmelse med sorgområdet i en kort stund, kan en 0,5-fiksering få et
individ til å oppføre seg 0,5 overfor de fleste ting i livet sitt.

Atferd er enten momentan eller fiksert.
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Den fullstendige toneskalaen

Å føle seg apatiske med hensyn til atombomben ville være en fremgang i
forhold til det å ikke føle noen emosjon i det hele tatt overfor et emne man
egentlig personlig burde ha bekymret seg for. Med andre ord befinner
mennesker seg faktisk langt under apati når det gjelder mange emner og
problemer. Der begynner toneskalaen, på totalt livløst null, langt under døden. 

Når man går opp til forbedrede toner, støter man på nivået for kroppens
død, apati, sorg, frykt, sinne, fiendtlighet, kjedsomhet, entusiasme og avklarethet,
i den rekkefølgen. Det finnes mange mindre trinn mellom disse tonene, men
en som vet noe som helst om mennesker, bør definitivt kjenne disse spesielle
emosjonene. En person som er i apati, føler sorg når tonen hans forbedrer seg.
En person i sorg føler frykt når tonen hans forbedrer seg. En person i frykt
føler sinne når tonen hans forbedrer seg. En person i sinne føler fiendtlighet
når tonen hans forbedrer seg. En person i fiendtlighet føler kjedsomhet når
tonen hans forbedrer seg. Når en person som er i kjedsomhet forbedrer tonen
sin, er han entusiastisk. Når en entusiastisk person forbedrer tonen sin, føler
han avklarethet. Faktisk er nivået under apati så lavt at det er en sinnstilstand
med ingen-affinitet, ingen-emosjon, intet-problem og ingen-konsekvenser
når det gjelder ting som faktisk er utrolig viktige.
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Den fullstendige toneskalaen begynner langt under apati. Med andre
ord føler en person ingen emosjon overfor et emne i det hele tatt. Et eksempel
på dette var den amerikanske holdningen angående atombomben. Noe de
burde ha vært meget bekymret over, var så langt utenfor deres evne til å
kontrollere, og kunne så  lett gjøre slutt på deres eksistens, at de var under
apati med hensyn til det. De følte faktisk ikke engang at det var noe særlig
problem.



DEN FULLSTENDIGE TONESKALAEN
40,0 Avklaret væren_________________________________

30,0 Postulater_______________________

22,0 Spill _______________________________________

20,0 Handling ___________________________

8,0 Jubel_______________________________________

6,0 Estetikk _________________________

4,0 Entusiasme __________________________________

3,5 Munterhet __________________________

3,3 Sterk interesse ____________________________________

3,0 Konservatisme________________________

2,9 Mild interesse ______________________________

2,8 Tilfreds_____________________________

2,6 Uinteressert ________________________________

2,5 Kjedsomhet _______________________

2,4 Monotoni____________________________________

2,0 Antagonisme ______________________

1,9 Fiendtlighet _______________________ __________

1,8 Smerte _______________________

1,5 Sinne _________________________ _______

1,4 Hat ________________________

1,3 Motvilje __________________________ ______

1,2 Ingen sympati _________________

1,15 Uuttrykt motvilje ________________________ ___

1,1 Skjult fiendtlighet ___________________

1,02 Engstelse _________________________ _______

1,0 Frykt ________________________

0,98 Fortvilelse _____________________ _____

0,96 Skrekk _______________________

0,94 Følelsesløs ________________________________
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_____ ________________________  Sympati 0,9

____________________ Blidgjøring 0,8

________ ___________________________  Sorg 0,5

___________________ Gjøre bot 0,375

__________ _____________________ Fortjener ikke 0,3

_______________Selvfornedrelse 0,2

___ ____________________________ Offer 0,1

_______________________ Håpløs 0,07

____________________________________ Apati 0,05

_______________________ Ubrukelig 0,03

_________________________________________ Døende 0,01

__________________________Kroppens død 0,0

__________________________________________Fiasko –0,01

_____________ _________________________ Medynk –0,1

________________________________________Skam –0,2

______________ Føle seg skyldig –0,7

_____________________________________ Bebreidelse –1,0

____________________________ Anger –1,3

______________________________ Kontrollerer kropper –1,5

________________ Beskytter kropper –2,2

____________________________________Eier kropper –3,0

__________________ Bifall fra kropper –3,5

_____ __________________________ Trenger kropper –4,0

__________________ Tilber kropper –5,0

____ ___________________________________Ofre –6,0

__________________________ Skjuler seg –8,0

__________________________________ Er gjenstander –10,0

__________________________ Er ingenting –20,0

_______________________________ Kan ikke skjule seg–30,0

______________________Total fiasko –40,0
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Karakteristika på toneskalaen

Området under apati er et område uten smerte, interesse eller noe annet
som betyr noe for noen. Det er imidlertid et meget farlig område, fordi man er
under området hvor man er i stand til å reagere på noe som helst. Derfor kan
man miste alt uten tilsynelatende å legge merke til det. 

En arbeider som er i en meget dårlig tilstand, og som faktisk er en
belastning for organisasjonen, kan være ute av stand til å oppleve smerte eller
noen emosjon på noe emne. Han er under apati. Vi har sett arbeidere som
skadet hånden sin og ikke brydde seg om det, og bare fortsatte å arbeide selv
om hånden var meget hardt skadet. Folk som jobber i sykestuer i
industriområder, er noen ganger forbløffet over å finne ut hvor liten
oppmerksomhet enkelte arbeidere vier sine egne skader. Det er et lite hyggelig
faktum at mennesker som ikke vier sine egne skader noen oppmerksomhet,
og som ikke en gang føler smerter fra disse skadene, ikke er og aldri vil bli
effektive mennesker uten at de får hjelp fra en scientolog. Det er en belastning
å ha dem rundt seg. De reagerer ikke korrekt. Hvis en slik person jobber med
en kran, og den kranen plutselig kommer ut av kontroll slik at den vil slippe
lasten sin over en gruppe med mennesker, vil kranoperatøren som befinner
seg under apati, bare la kranen slippe lasten. Med andre ord er han en
potensiell morder. Han kan ikke stoppe noe, han kan ikke endre noe, og han
kan ikke starte noe, og likevel klarer han på et eller annet grunnlag av
automatisk respons å beholde en jobb. Men i det øyeblikket han står overfor
en virkelig krisesituasjon, er det ikke sannsynlig at han reagerer korrekt, og
resultatet blir ulykker. 

Når det oppstår ulykker i industrien, stammer de fra disse menneskene
som befinner seg i området under apati. Når det på kontorer gjøres grove feil
som koster firmaer mye tid og penger, og forårsaker problemer for andre
ansatte, oppdager man at slike feil stort sett alltid stammer fra disse
menneskene som befinner seg under apati. Så tro ikke at noen av disse
tilstandene av å være ute av stand til å føle noe, av å være nummen, av ikke å
kunne ha smerte eller glede, er nyttige for noen. Det er de ikke. En person som
er i denne tilstanden, kan ikke kontrollere ting, og er i virkeligheten ikke til
stede i tilstrekkelig grad til å bli kontrollert av andre. Han gjør merkelige og
uforutsigbare ting.

Akkurat som en person kronisk kan befinne seg under apati, kan en
person være i apati. Dette er farlig nok i seg selv, men er i det minste uttrykt.
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Man kan forvente kommunikasjon fra personen selv, ikke fra et eller annet
treningsmønster.  Mennesker kan befinne seg kronisk i sorg, kronisk i frykt,
kronisk i sinne, eller i fiendtlighet eller kjedsomhet, eller kan faktisk «sitte fast
i entusiasme». En person som virkelig er dyktig, er vanligvis ganske avklaret
i forhold til ting. Han kan imidlertid uttrykke andre emosjoner. Det er en
feiltakelse å tro at en total avklarethet er av noen egentlig verdi. Når man ikke
kan gråte over en situasjon som krever tårer, er man ikke på avklarethet som
kronisk tone. Avklarethet kan lett forveksles med området under apati, men
selvfølgelig bare av en meget utrent observatør. Et blikk på personens fysiske
tilstand er nok til å se forskjell. Folk som befinner seg i området under apati,
er vanligvis svært syke.

På nivået til hver av emosjonene har vi en kommunikasjonsfaktor.  I
området under apati kommuniserer et individ egentlig ikke i det hele tatt. En
eller annen sosial reaksjon, et treningsmønster eller, som vi sier, en «krets»
kommuniserer. Personen selv ser ikke ut til å være der, og snakker egentlig
ikke. Derfor er kommunikasjonene hans til tider underlige, for å si det mildt.
Han gjør de gale tingene på de gale tidspunktene. Han sier de gale tingene i de
gale øyeblikkene. 

Når en person sitter fast i et av områdene på toneskalaen – under apati,
apati, sorg, frykt, sinne, fiendtlighet, kjedsomhet, entusiasme eller avklarethet
– utrykker han naturligvis denne emosjonelle tonen i sine kommunikasjoner.
En person som alltid er sint for noe, sitter fast i sinne. En slik person ligger
ikke så dårlig an som en som befinner seg under apati, men han er fremdeles
ganske farlig å ha rundt seg, siden han vil lage vanskeligheter, og en sint
person kontrollerer ikke ting særlig bra. Kommunikasjonskjennetegnene til
personer på disse forskjellige nivåene på toneskalaen er ganske fascinerende.
Alle sammen sier ting og håndterer kommunikasjoner på klart forskjellige og
karakteristiske måter for hvert nivå på toneskalaen.

Det finnes et nivå av realitet for hvert av toneskalanivåene.  Realitet er et
uhyre interessant emne, siden det hovedsakelig har å gjøre med relativt solide
ting. Med andre ord, tings soliditet og menneskers emosjonelle tone har en
bestemt forbindelse. Mennesker som er lavt på toneskalaen, kan ikke tolerere
solide ting. De kan ikke tolerere en solid gjenstand. Tingen er ikke virkelig for
dem, den er tynn eller mangler vekt. Etter som de kommer oppover skalaen,
blir den samme gjenstanden mer og mer solid, og de kan til slutt se den på
dens virkelige nivå av soliditet. Med andre ord har disse menneskene en
bestemt reaksjon på masse på forskjellige punkter på skalaen. Ting er klare for
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dem eller meget, meget dunkle. Hvis du kunne se gjennom øynene til en
person som befinner seg under apati, ville du se en verden som virkelig var
meget utvannet, tynn, drømmeaktig, tåkete og uvirkelig. Hvis du så gjennom
øynene til en sint mann, ville du se en verden som var truende solid, hvor alle
de solide tingene viste seg som noe brutalt for ham, men de ville fremdeles
ikke være tilstrekkelig solide eller tilstrekkelig virkelige eller synlige for en
person i en god tilstand. En person på avklarethet kan se solide ting som de
er, så klare som de er, og kan tolerere enorm tyngde eller soliditet uten å reagere
på det. Etter som vi går oppover toneskalaen fra det laveste til det høyeste, kan
ting med andre ord bli mer og mer solide, og mer og mer virkelige.

Å observere det åpenbare
Toneskalaen er et ekstremt nyttig verktøy som en hjelp til å forutsi hva

som kjennetegner en person og hvordan han oppfører seg. Men for å gjøre dette
godt, må du kunne gjenkjenne en persons posisjon på skalaen med et blikk.

Det er meget lett å anvende toneskalaen i forbifarten for en akutt tone.
«Ole hadde en 1,5-raptus i kveld.» Nettopp, han ble rød som en tomat og
kastet boken i hodet på deg. Enkelt. Marie begynner å tute og griper etter
lommetørkle, lett gjenkjennelig som sorg. Men hva med en persons kroniske
tone? Denne kan være maskert av en tynn ferniss av sosial trening og respons.
Det kalles en sosial tone. Den er verken kronisk eller akutt, men gjenspeiler
personens sosiale utdannelse, og manerer som personen har tatt i bruk for å
presentere seg selv for andre. Hvor skarp og sikker er du på dette? Ta en person
som du kjenner godt. Nøyaktig hva er hans kroniske tone? 

Det finnes et ord «obnose» som er sammensatt av det engelske uttrykket
«observing the obvious» (å observere det åpenbare). Kunsten å observere det
åpenbare er noe som blir kraftig forsømt i vårt samfunn nå for tiden. Det er
synd. Det er den eneste måten du kan se noe på �� du observerer det åpenbare.
Du ser på den isnessen noe har; du ser på det som virkelig er der. Heldigvis
for oss er evnen til obnose ikke på noen måte «medfødt» eller noe mystisk,
men det er det folk utenfor Scientologi lærer en.

Hvordan lærer du en person å se hva som er der?  Jo, du stiller et eller
annet opp som han kan se på, og får ham til å fortelle deg hva han ser. En
person kan øve på dette alene eller i en gruppesituasjon, så som en klasse. Man
velger simpelthen en person eller gjenstand, og observerer hva som er der. I
en klasseromssituasjon for eksempel, blir en elev bedt om å stille seg opp foran
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klassen for at resten av klassen skal se på ham. En instruktør står ved siden av
og spør elevene:

«Hva ser dere?» 

De første svarene er noe i retning av: 

«Jo, jeg kan se at han har en masse erfaring.» 

«Å, kan du det? Kan du virkelig se erfaringen hans? Hva ser du der?» 

«Jo, jeg kan se på rynkene rundt øynene og munnen hans at han har en
masse erfaring.» 

«Ja vel, men hva ser du?» 

«Å, nå forstår jeg. Jeg ser rynker rundt øynene og munnen hans.» 

«Bra!» 

Instruktøren godtar ingenting som ikke er klart synlig. 

En student begynner å få taket på det, og sier: «Jeg kan virkelig se at han
har ører.» 

«Ok, men kan du rent faktisk se begge ørene hans nå, fra der hvor du sitter?» 

«Vel, nei.» 

«Hva kan du se?» 

«Jeg ser at han har et venstre øre.» 

«Fint.» 

Ingen gjetning, ingen antakelser aksepteres. For eksempel: «Han har en
god holdning.» 

«God holdning sammenlignet med hva?» 

«Jo, han er rankere enn de fleste mennesker jeg har sett.» 

«Er de her nå?» 

«Nei, men jeg har minner om dem.» 

«Kom igjen. God holdning sammenlignet med hva, noe du kan se akkurat nå» 

«Jo, han er rankere enn du. Du luter litt.» 

«Akkurat i dette øyeblikket?» 

«Ja.» 

«Veldig bra.» 
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Målet med slik drilling er å få en student dit hvor han kan se på en annen
person eller en gjenstand, og se nøyaktig hva som er der. Ikke en utledning
om hva som kunne være der ut fra det han faktisk ser er der. Bare det som er
der, klart og synlig med det blotte øye. Det er så enkelt at det gjør vondt.

Du kan få et godt tips om kronisk tone ut fra det en person gjør med
øynene sine.  På apati vil han gi inntrykk av å se fast på en bestemt gjenstand
flere minutter i trekk. Det er bare det at han ikke ser den. Han er overhodet
ikke bevisst om gjenstanden. Hvis du dro en sekk over hodet på ham, ville
øynenes fokus antakelig forbli det samme. 

Når han beveger seg opp til sorg, ser personen «nedslått» ut. En person på
kronisk sorg har tendens til å fokusere ned i retning av gulvet det meste av
tiden. I de lavere regioner av sorg vil oppmerksomheten hans være temmelig
fiksert, som tilfellet er i apati. Etter hvert som han begynner å bevege seg opp
og inn i frykt-området, ser man at hans fokus flytter seg rundt, men det er
stadig rettet nedover. 

På selve punktet frykt er det et meget iøynefallende trekk at personen ikke
kan se på deg. Terminaler er for farlige å se på. Han snakker tilsynelatende til
deg, men han ser til venstre for deg. Så kaster han et fort blikk på føttene dine,
så over hodet på deg (du får inntrykk av at et fly passerer over deg), men nå
ser han tilbake over skulderen sin. Flakk, flakk, flakk. Kort sagt, han vil se alle
andre steder enn på deg. 

Så, i det lavere området av sinne, vil han se bort fra deg med vilje. Han ser
vekk fra deg, det er et åpent kommunikasjonsbrudd. Litt lengre oppe ser han
direkte på deg, men ikke på en særlig behagelig måte. Han er ute etter å
plassere deg – som et mål. 

Så, på kjedsomhet, ser vi øynene vandre rundt igjen, men ikke hektisk som
i frykt. Han vil heller ikke unngå å se på deg. Du vil være en del av de tingene
han ser på.

Utstyrt med denne slags data, og etter å ha oppnådd en viss ferdighet i å
utføre obnose på folk, kan en person gå ut blant folk for å snakke med
fremmede, og plassere dem på toneskalaen. En person som gjør dette burde
som regel, bare som en liten støtte når han henvender seg til folk, ha en serie
med spørsmål som blir stilt til hver person, og en skriveplate til å skrive ned
svarene, notater osv. på. Det virkelige formålet med at de snakker med folk i
det hele tatt, er å plassere dem på toneskalaen, kronisk og sosial tone.
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2,5 Kjedsomhet

1,5 Sinne

1,0 Frykt

0,5 Sorg

0,05 Apati

Hva en person gjør med øynene sine kan hjelpe deg til å oppdage posisjonen hans 
på toneskalaen. 15



Spørsmålene de har fått, er beregnet på å frembringe kommunikasjonsforsinkelser
og bryte igjennom sosialt maskineri, slik at den kroniske tonen springer frem. 

Her er noen eksempler på spørsmål som blir brukt: «Hva er det mest
påfallende ved meg?», «Når klippet du håret sist?», «Tror du at folk arbeider
like mye nå som for 50 år siden?». 

Til å begynne med finner studentene bare tonenivået til personene de
intervjuer – og hvor mange og forskjelligartede er ikke de eventyrene de kommer
ut for mens de gjør dette! Senere, når de har opparbeidet en viss sikkerhet i å
stoppe fremmede og bombardere dem med spørsmål, blir følgende
instruksjoner tilføyd: «Intervju minst 15 personer. Med de første fem legger
du deg på deres tone så snart du har funnet den. Med de neste fem går du
under deres kroniske tone og ser hva som skjer. For de siste fem legger du deg
på en høyere tone enn deres».

Hva oppnår en person med disse øvelsene? For det første en villighet til å
kommunisere med hvem som helst. Til å begynne med er en person gjerne
meget selektiv med hensyn til hvem han stopper. Bare gamle damer. Ingen
som ser sinte ut. Eller bare folk som ser rene ut. Til sist stopper de simpelthen
den neste som kommer forbi, selv om vedkommende ser spedalsk ut og som
om han er bevæpnet til tennene. Evnen til å konfrontere mennesker har økt
betraktelig, og en person er bare én til som man kan snakke med. De blir
villige til å finne en persons posisjon på skalaen nøyaktig og uten nøling. 

De blir også ganske talentfulle og fleksible når det gjelder å anta de tonene
som de vil, og til å gi dem over til en annen på en overbevisende måte. Det er
meget nyttig i mange situasjoner, og veldig morsomt å gjøre. 

Å være i stand til å gjenkjenne folks tonenivå med et enkelt blikk er en
evne som kan gi en en enorm fordel i ens omgang med andre. Det er en ferdighet
som er verdt tiden og anstrengelsen det tar å lære den.
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HUBBARDS KART TIL 
EVALUERING AV MENNESKER

Mennesket har i lang tid ønsket å vite nøyaktig hvordan man bedømmer
sine medmennesker. I Scientologi har vi et kart som viser hvordan man
nøyaktig kan evaluere menneskers atferd samt forutsi hva en person vil gjøre.

Dette er Hubbards kart til evaluering av mennesker. Bakerst i dette heftet finner
du et eksemplar av det.

Kartet viser graden av etikk og ansvar, hvor utholdende man er i en gitt
retning, hvordan man håndterer sannhet og andre aspekter som kan brukes til
å identifisere en person på de forskjellige nivåene av toneskalaen.

Du kan undersøke kartet, og etter som du går bortover det vil du i boksene
finne de forskjellige kjennetegnene til folk på disse nivåene. Forferdelig nok
har man funnet at disse kjennetegnene er konstante. Hvis du har 3,0 som ditt
nivå, vil du befinne deg på 3,0 på hele kartet.

Hvis du kan finne to eller tre kjennetegn på et bestemt nivå av denne
skalaen, finner du nivået ved å se i tallkolonnen vis-à-vis disse kjennetegnene.
Det kan være 2,5, det kan være 1,5. Uansett hvor det er: Se simpelthen på alle
kolonnene ved siden av tallet du fant, og du vil se de resterende
kjennetegnene.

Den eneste feilen du kan gjøre når du evaluerer en annen med denne
toneskalaen, er å anta at vedkommende avviker fra den noe sted, og ligger
høyere i én del enn han gjør i en annen. Kjennetegnet du har innvendinger
mot kan være skjult – men det er der.

Se på toppen av den første kolonnen, og du får et generelt bilde av
personens atferd og fysiologiske tilstand. Se på de andre kolonnene for den
fysiske tilstanden. Se på den tredje kolonnen for den mest generelt uttrykte
emosjonen hos personen. Fortsett bortover langs de forskjellige kolonnene. Et
eller annet sted vil du finne data om noen eller deg selv som du kan være
sikker på. Undersøk så simpelthen alle de andre boksene på nivået til disse

17



dataene du var sikker på. Dette området vil fortelle deg historien om et
menneske, det være seg 1,5 eller 3,0.

Etter som personen opplever gode og dårlige nyheter, og lykkelige og
triste dager, stiger og synker han selvfølgelig på denne toneskalaen. Men som
nevnt finnes det et kronisk nivå, en gjennomsnittsatferd for hvert individ.

Etter som man finner en person lavere og lavere på dette kartet, vil hans
våkenhet, hans bevissthet være lavere og lavere.

Personens kroniske stemning eller holdning overfor tilværelsen forfaller
proporsjonalt med hvordan han ser på det fysiske universet og organismer
omkring seg.

Det er ikke helt dekkende bare å si at man blir fiksert med hensyn til
hvordan man ser på det fysiske universet og organismer omkring seg, for det
er bestemte måter, utenfor bevisstheten, som lar dette skje. Det manifesterer
seg imidlertid som nedsatt bevissthet med hensyn til personens fysiske
omgivelser. Denne bevissthetsforringelsen er delvis årsaken til at en person
gradvis synker lavere på dette kartet, men dette er illustrerende nok for dette
heftets formål.

En persons posisjon på denne Toneskalaen varierer i løpet av dagen og
gjennom årene, men er rimelig stabil i en gitt periode. Ens posisjon på kartet
vil stige når man mottar gode nyheter, synke når man får dårlige. Dette er
livets sedvanlige gi-og-ta. Alle har imidlertid en kronisk posisjon på kartet,
som ikke kan endres unntatt ved prosessing.

Scientologi-prosessing er en unik form for personlig rådgivning som
hjelper et individ til å se på sin egen eksistens, og forbedrer dets evne til å
konfrontere hva det er og hvor det er. Prosessing hever derfor den kroniske
tonen til personen.

På den annen side kan nødvendighetsnivået på akutt basis (det å dra seg
selv opp etter håret, slik som i krisesituasjoner) heve en person et godt stykke
opp på dette kartet i korte perioder.

Ens omgivelser påvirker ens posisjon på kartet i meget stor grad. Alle
omgivelser har sitt eget tonenivå. En mann som egentlig er på 3,0, kan begynne
å oppføre seg som om han er på 1,1 (skjult fiendtlighet) i 1,1-omgivelser. En
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person på 1,1 oppfører seg imidlertid vanligvis ikke bedre enn omtrent 1,5 i
omgivelser med høy tone. Hvis man lever i lavtonede omgivelser, kan man
forvente å bli lavtonet til slutt. Dette er også sant for ekteskap – man har en
tendens til å tilpasse seg sin ektefelles tonenivå.

Toneskalaen gjelder også for grupper. Et firma eller en nasjon kan
undersøkes angående sine standardreaksjoner, og disse kan merkes av. Dette
vil gi overlevelsespotensialet til et firma eller en nasjon.

Dette kartet kan også brukes når man ansetter folk, eller når man velger
en partner. Det er en nøyaktig indikator på hva man kan forvente, og gir deg
en mulighet til å forutsi hva mennesker vil gjøre før du har noen omfattende
erfaring med dem. Det gir deg også en viss idé når det gjelder hva som kan skje
med deg i bestemte omgivelser eller i nærheten av bestemte mennesker, for de
kan trekke deg ned eller skyve deg høyt opp.

Bruk imidlertid ikke dette kartet i et forsøk på å få noen til å føye seg. Ikke
si til folk hvor de befinner seg på det. Det kan ødelegge dem. La dem gjøre sine
egne undersøkelser.

En toneskalatest

Tale er sannsynligvis den mest nøyaktige pekepinnen når det gjelder en
persons plassering på toneskalaen. 

Med mindre personen snakker åpent og lytter oppmerksomt, kan han ikke
anses å være spesielt høyt på toneskalaen. 

I kolonne 10 av Hubbards kart til evaluering av mennesker, «Tale: snakker
– Tale: lytter» er rubrikkene delt opp i to: en som går på å snakke, og en som
går på å lytte. Det har kanskje ikke falt enkelte mennesker inn at kommunikasjon
er noe som både går inn og ut. En observasjon av hvordan en person lytter og
snakker vil indikere nøyaktig hvor vedkommende befinner seg på toneskalaen. 

Det er interessant å merke seg at man med denne kolonnen kan foreta det
vi kaller en «to-minutters-psykometri» på noen. Psykometri er målingen av
mentale trekk, evner og prosesser. Måten å gjøre en to-minutters-psykometri
på er simpelthen å begynne å si noe kreativt og konstruktivt til personen på
det høyest mulige tonenivået, og så gradvis senke sitt kommunikasjonsnivå til
det punktet hvor personen reagerer. En person reagerer best i det området av
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toneskalaen hvor han selv befinner seg. Og personen kan bare heves omtrent
et halvt punkt på toneskalaen gjennom samtale. Når man foretar denne
formen for «psykometri», bør man ikke fortsette for lenge på et bestemt
kommunikasjonsnivå. Man bør ikke komme med mer enn én eller to
setninger. For dette vil ellers ha en tendens til å heve personens tone lite
grann, og slik ødelegges testens nøyaktighet.

Denne to-minutters-psykometrien foregår altså på den måten at man først
forteller om noe kreativt og konstruktivt, og ser om personen svarer i samme
stil. Og deretter kommer man med noen henslengte bemerkninger, kanskje om
sport, og man ser så om personen svarer på dette. Kommer det ingen reaksjon,
begynn å snakke antagonistisk om ting som personen kjenner til – men

En person kan 
bare heves 
omtrent et 
halvt punkt på 
toneskalaen 
gjennom 
samtale.

Ved å reagere 
på en persons 
sinne med 
kjedsomhet 
kan en persons 
tone heves.
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selvfølgelig ikke om personen – for å se om han på denne måten kan prestere
en reaksjon. Kom deretter med en sint bemerkning eller to rettet mot en eller
annen omstendighet. Hengi deg deretter til litt vanærende sladder, og se om
det kommer noen reaksjon på det. Hvis heller ikke dette virker, grav så frem
et par uttalelser om håpløshet og elendighet. Et eller annet sted i denne rekken
vil personen være enig i den typen av konversasjon som tilbys. Det vil si, han
vil komme frem med noe av samme slag. Samtalen kan så føres videre innenfor
det området der man har oppdaget at personen befinner seg. Man vil så raskt
samle nok opplysninger til å kunne foreta en god første vurdering av
personens plassering på kartet. 

Denne to-minutters-psykometrien ved samtale kan også anvendes overfor
grupper. En taler som ønsker å fastholde sitt publikum, må ikke snakke mer
enn et halvt punkt over eller under publikums tone. Hvis han ønsker å heve
publikums tone, bør han snakke omtrent et halvt punkt over deres generelle
tonenivå. En meget dyktig taler som benytter denne to-minutters-psykometrien,
og som omhyggelig merker seg publikums reaksjon, kan på to minutter
oppdage tilhørernes tone. Alt han dernest behøver å gjøre er å anta en tone
som ligger litt over deres.

Toneskalaen og kartet til evaluering av mennesker er de viktigste
verktøyene som noen gang er blitt utviklet for å kunne forutsi menneskers
atferd. Bruk disse verktøyene, og du vil alltid vite hvem du har å gjøre med,
hvem du skal omgås med og hvem du kan stole på. �
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PRAKTISKE ØVELSER

De følgende øvelsene vil hjelpe deg til å forstå dette heftet, og øke evnen
din til faktisk å bruke kunnskapen det inneholder.

1 Ved å bruke Hubbards kart til evaluering av mennesker, vurder fem
mennesker du kjenner, og fastslå det kroniske tonenivået for hver av
dem. (Ikke fortell personen det du avgjorde at tonenivået hans var.)

2 Øv deg på obnose. Se deg omkring i omgivelsene, og øv deg på å se hva
som er der. Legg merke til ting som er klart synlige. Ikke la noen
antakelse komme inn i observasjonen din. Fortsett å øve på obnose inntil
du er sikker på at du kan gjøre det uten å legge til noen antakelser.

3 Finn tonenivået til forskjellige folk. Gå til et sted der det finnes mange
mennesker. Velg ut en person, og legg merke til hans eller hennes
tonenivå. Gjør dette igjen og igjen med forskjellige mennesker. Observer
mennesker som snakker sammen eller som holder på med en aktivitet,
og legg merke til tonenivået deres. Fortsett å gjøre dette inntil du er
sikker på at du kan finne tonenivået til folk ved å observere dem. (Fortell
imidlertid ikke menneskene du observerte hvilket tonenivå du tror de
befinner seg på.)

4 Øv deg på å finne folks tonenivå ved å innlede en samtale med dem. Ta
en skriveplate og papir, og intervju folk på gaten. Still dem noen
prøvespørsmål, slik som: «Hva er det mest påfallende ved meg?», «Når
klippet du håret sist?», «Tror du at folk arbeider like mye nå som for 50
år siden?» Andre spørsmål av lignende natur kan brukes for å få en
respons fra personen. Fastslå personens tonenivå ut fra reaksjonen hans.
Finnes det en sosial tone som ligger over hans kroniske tone? Gjenta
intervjuet med andre mennesker, og legg merke til personens tonenivå
hver gang. Fortsett med dette til du kan gå bort til hvem som helst,
innlede en samtale med vedkommende og fastslå det kroniske
tonenivået. (Viktig merknad: Ikke fortell personen hvilket tonenivå du
observerte at han lå på, og ikke evaluer tonenivået hans for ham.)
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5 Når du er sikker med hensyn til øvelse 4, intervju flere mennesker. Intervju
minst 15 personer. Med de første fem legger du deg på deres tone så
snart du har funnet den. Med de neste fem går du under deres kroniske
tone og ser hva som skjer. For de siste fem legger du deg på en høyere
tone enn deres. Skriv ned hva du observerte ved å gjøre dette. Øv på
dette med flere mennesker til du er sikker på at du kan finne en persons
tonenivå og legge deg på det samme nivået, gå under det eller anta en
tone over det.

6 Utfør en to-minutters-psykometri på en person. Innled en samtale med
en person, og fastslå hvilket tonenivå personen reagerer på ved å bruke
teknikken gitt i dette heftet. Gjenta dette med andre mennesker til du
er sikker på at du kan finne ut hvilket tonenivå en person vil reagere på.

7 Øv deg på å heve en persons tonenivå. Innled en samtale med en person.
Når du har fastslått tonenivået hans, anta en tone som ligger en halv til
en hel tone over hans. Legg merke til hva som skjer med tonenivået
hans. Gjenta dette med andre mennesker til du er sikker på at du kan
heve en person på toneskalaen.
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Kunnskap om toneskalaen og evnen til
å bruke den har gitt mennesker en ny fri-
het med hensyn til å ha med andre å gjøre,
som de ellers ikke kunne hatt. Den har
gitt dem evnen til å forutsi andres atferd
og å omgås på en vellykket måte, uansett
om en person er på apati, sorg, frykt,
sinne, antagonisme, kjedsomhet, munter-
het eller entusiasme. Ferdigheten å få en
annen oppover toneskalaen oppnås lett
med denne kunnskapen.

Mange mennesker har oppdaget at andres
handlinger, reaksjoner og atferd blir
meget forutsigbare når man kan obser-
vere hvor de befinner seg på skalaen.
Livet er mindre forvirrende eller mystisk.
Helsen, overlevelsespotensialet og leve-
tiden til en person eller gruppe kan også
forutsis. Hvordan en annen vil behandle
sine eller dine eiendeler blir tydelig.

Folk fra alle samfunnslag – kunstnere,
artister, skuespillere, ledere, formenn og
lærere – forsikrer at bruken av denne tek-
nologien gjør det mulig for dem å styre
livet. Å kunne forutsi andres atferd gjør
livet til et spill som du kan vinne, noe de
følgende historiene viser.

Det å vite hvordan folk på forskjellige
tonenivåer reagerer, forandret alt for en
entreprenør i Sør-California. Han opp-
levde en enorm økning i sin generelle
kompetanse da han lærte disse dataene.

«Jeg hadde alltid nærmest gått fra vettet
i forsøket på å være logisk når jeg hadde å
gjøre med folk på de lavere områdene av
toneskalaen, særlig folk på antagonisme. Med
en gang jeg kjente dataene om toneskalaen,
ble jeg ikke lenger plaget av visse kunder
som jeg måtte betjene, særlig de antagonis-
tiske. Å lede firmaet mitt ble lett som fot i
hose, og min personlige salgsstatistikk tre-
doblet seg på bare et par uker. Jeg ble langt
mer forårsakende når det gjaldt å ha med
mennesker å gjøre.»

En kvinne som arbeidet i et telekommu-
nikasjonsselskap i Florida, ble først
motløs da hun ble bedt om å ta et salgs-
kurs. Men hun ble forbløffet over at hun
kunne klare seg bra i en slik jobb. Hun
hadde sine egne betraktninger om selgere,
og ønsket ikke å bli «en av disse irriter-
ende selgerne som ringer deg på det mest
ubeleilige tidspunktet for å fortelle deg
om noe du ikke er interessert i». Hun var
imidlertid så heldig å ta et salgskurs som
innbefattet data om den emosjonelle
toneskalaen.

RESULTATER FRA ANVENDELSE

Noen tilfeldige 
stikkprøver på 
mennesker som 
mottok 
Scientologi-
prosessing, 
demonstrerte en 
betydelig heving 
av posisjonen 
deres på 
toneskalaen.

Scientologi hever tonenivået

3,0

0,0

Etter

Etter

Etter

Etter
Etter

Før

Før

Før Før

4,0
Entusiasme

Konservatisme

Antagonisme

2,0

1,0
Frykt

Før

Kroppens død

Case A Case B Case C Case D Case E
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«Jeg likte virkelig dette kurset og utbyt-
tet jeg fikk fra det! Jeg hadde hørt om den
emosjonelle toneskalaen før, men hadde
egentlig ingen idé om hvordan man bruker
den. Og jeg innså at ’dårlige’ selgere ikke
har disse dataene, så det er ikke rart at de er
irriterende! Ved å bruke teknologien kan jeg
nå gå inn på det riktige tonenivået, og få
salget mitt til å gå rett til værs!»

I Danmark hadde en jente vanskeligheter
med en venn. Noe plaget ham som han
ikke ville kommunisere om. Hun forsøkte
å snakke med ham, men han ville fremde-
les ikke si hva som var galt. Hans
tilbakeholdenhet skapte en sterk mis-
stemning mellom dem. Hun bestemte seg
for å skrive et meget muntert brev til ham,
men til hennes overraskelse hadde det
ingen virkning på ham. Da hun spurte
ham om det, fortalte han henne at han
ikke engang kunne huske hva som stod i
det! Hun løste til slutt dette dilemmaet
ved å bruke toneskalaen.

«Jeg innså til slutt at kommunikasjonen
min var for høy for tonenivået hans, og der-
for førte den ikke til noen kommunikasjon.
Så jeg skrev et nytt brev til ham som var
nærmere hans tonenivå, og utrolig nok gikk
det rett hjem hos ham! Han begynte å
snakke til meg, og vi er venner igjen.

Hvis jeg ikke hadde hatt teknologien
om toneskalaen, ville jeg gitt opp. Dette
gjorde meg modig nok til å skrive enda et
brev til ham. Ellers ville jeg ha blitt helt apa-
tisk med hensyn til situasjonen, og ville ha
mistet en meget god venn. I stedet fikk jeg
ham oppover skalaen ved å bruke toneska-
laen og kommunikasjon, og jeg berget
vennskapet vårt!»

En jente i Skandinavia hadde nettopp
gjort det slutt med kjæresten sin. Selv om
hun ikke var særlig lykkelig, hadde hun
imidlertid dataene om toneskalaen. Hun
bestemte seg for å bruke dette verktøyet
for å gi livet sitt en ny retning.

«Jeg hadde mange gode venner, men
ingen mulige nye kjærester. En ny fyr ble
med i vennegjengen vår. Vi kom i kommuni-
kasjon kort tid etter at han ble med i
gruppen, og jeg innså at vi hadde nesten
identiske kommunikasjonsnivåer. Han vir-
ket som en veldig hyggelig fyr. Jeg kunne
nevne at noe måtte tas hånd om, og da jeg
snudde meg, var han travelt opptatt med å
ta seg av det. Han kunne si at vi trengte
rundstykker til middag, og jeg var allerede
på vei til bakeriet. Jeg kunne nevne noe, og
han ville fortelle meg at han nettopp tenkte
på dette. Vi passet perfekt på toneskalaen.
Jeg så på dette og lo for meg selv, for han var
slett ikke den typen jeg tidligere ville ha sett
etter. Tidligere så jeg bare på utseendet, noe
som gjorde det til en sjansepreget opplevelse.
Denne fyren passet virkelig, og i løpet av få
uker bestemte vi oss for å gifte oss, og det
gjorde vi.»

En ung mann fra østkysten av USA fant
ut at han var ute av stand til å hanskes
med visse av de menneskene han kom i
kontakt med da han flyttet til New York
City. Etter en masse prøving og feiling,
fant han endelig løsningen med teknologien
om toneskalaen.

«I begynnelsen da jeg hadde flyttet til
byen og fått arbeid, så jeg at jeg befant med i
en farlig og lite vennlig situasjon. Skjønt
arbeidet var interessant og godt betalt, var
uvennligheten så ille at jeg seriøst overveide
å si opp etter bare et par måneder.
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Så overvar jeg en forelesning i
Scientologikirken og lærte om L. Ron
Hubbards teknologi om toneskalaen. Ut fra
dette innså jeg at det jeg opplevde, var at
noen få av de personene jeg hadde med å
gjøre, lå på antagonisme på toneskalaen. Og
ikke bare det, jeg henvendte meg til dem på
tonenivået frykt – som bare gjorde tingene
verre!

Fra da av var jeg på en behagelig måte i
stand til å ha med andre rundt meg å gjøre,
og jeg tok ikke lenger ting så personlig når
jeg ble konfrontert med noen på de lavere
tonenivåene. Hvilken lettelse!»

En ung mann fra Alaska brukte tekno-
logien om toneskalaen til å hjelpe en
enkeltperson, og til å forbedre produktivi-
teten i en hel gruppe.

«Da jeg arbeidet sammen med en gruppe
på tolv personer på et bygningsprosjekt, la
jeg merke til at en av mine kolleger beveget
seg langsomt, gjorde feil og faktisk forsinket
hele prosjektet. Jeg hadde for kort tid siden
studert L. Ron Hubbards informasjon om
toneskalaen, og bestemte meg for at jeg
burde anvende den.

Først observerte jeg personen og snakket
litt med ham for å oppdage hvor han var på

toneskalaen. Da jeg hadde gjort det, begynte
jeg å snakke til ham og gi ham instrukser på
et tonenivå litt over hans eget. Akkurat som
det stod i boken jeg hadde studert, steg
tonenivået hans. Han lyste litt opp og begynte
å arbeide raskere og være omhyggelig med
hva han gjorde. Faktisk virket det som om
gruppen fikk mer fart bare ved å se at denne
fyren klarte seg bedre!

Det føltes godt å være i stand til å endre
en situasjon til det bedre med en så enkel
handling.»

Kjennskap til toneskalaen hjalp en ung
australsk pike med å håndtere en person
som ingen andre var i stand til å takle.
Hun stod i kø for å kjøpe noe i en butikk
da en bølle begynte å sparke til ting og
være meget grov og antagonistisk.

«Ingen kontrollerte denne mannen; de
ble bare opprørte over handlingene hans, men
visste faktisk ikke hva de skulle gjøre med
det. Jeg brukte toneskalaen for å bli årsak
over situasjonen og anerkjente bare mannen
ved hjelp av det korrekte nivået på toneska-
laen. Han stoppet straks ’forestillingen’!

Mannen som stod ved siden av meg i
køen, var forbløffet og sa: ’Jeg vet ikke hva
du gjorde, men samme hva det var, håndterte
du ham!’»
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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. n

H
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ORDLISTE
affinitet: kjærlighet, det å like eller enhver annen
følelsesmessig holdning; graden av å like. Den grunn-
leggende definisjonen av affinitet er betraktningen om
avstand, uansett om den er god eller dårlig. 
beingness: tilstanden av væren, eksistens. Beingness
henviser også til det å anta eller velge en identitets-
kategori. Beingness kan bli antatt av en selv, eller gitt
til en selv eller man kan oppnå den. Eksempler på being-
ness ville være ens eget navn, ens yrke, ens fysiske
særpreg, ens rolle i et spill – hver og en av eller alle
disse kunne kalles ens beingness. 
case: en generell betegnelse for en person som blir
behandlet eller hjulpet. Uttrykket brukes også til å
betegne hele oppsamlingen av opprørthet, smerter,
fiaskoer, osv. i en persons reaktive sinn. 
clear: et vesen som ikke lenger har sitt eget reaktive
sinn. Se også reaktivt sinn i denne ordlisten.
engram: en spesiell type mentalt inntrykksbilde. Det er
en fullstendig innspilling av alle persepsjoner som var til
stede på et tidspunkt med delvis eller full «bevisstløshet».
Engrammer lagres i det reaktive sinnet. Se også
mentalt inntrykksbilde og reaktivt sinn i denne
ordlisten.
entheta: enturbulert theta; refererer spesielt til
kommunikasjon basert på løgner og forvirringer, som
er sladderaktig, kritisk eller destruktiv i et forsøk på å
overvelde eller undertrykke en person eller gruppe. Se
også enturbulere og theta i denne ordlisten.
enturbulere: å sette i en tilstand av opprørthet eller
forstyrrelse. 
etikk: de handlinger et individ foretar overfor seg selv
for å korrigere en atferd eller en situasjon det er
involvert i som strider mot dets gruppes idealer og
beste. Det er en personlig sak. Når man er etisk eller «har
sin etikk inne», er det gjennom ens egen determinisme
og gjøres av en selv.
Hubbards kart til evaluering av mennesker: et kart
som brukes til presist å evaluere menneskers atferd, og
forutsi hva en person vil gjøre. Det viser de forskjellige
kjennetegnene som finnes på de forskjellige nivåene
av toneskalaen.
invalidere: å gjendrive, nedvurdere, diskreditere eller
fornekte noe en annen holder for å være et faktum.
komm: forkortelse for kommunikasjon. Se også
kommunikasjon i denne ordlisten. 
kommunikasjon: utvekslingen av ideer gjennom
rom mellom to individer.
konfrontere: stå ansikt til ansikt med uten å vike
tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere er faktisk
evnen til komfortabelt å være der og oppfatte med
sansene.
masse: de faktiske fysiske gjenstandene, tingene i
livet.

mentalt inntrykksbilde: tredimensjonale fargebilder
med lyd og lukt og alle andre persepsjoner, pluss
individets konklusjoner eller spekulasjoner. De er
mentale kopier av ens persepsjoner en gang i fortiden,
selv om de i tilfeller av bevisstløshet eller redusert
bevissthet eksisterer under personens bevissthet. 
nåtid: den tiden som er nå, og som blir fortid like
raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som
brukes løselig om omgivelsene som eksisterer nå.
obnose: et lagd ord som betyr å «observere det åpenbare».
Det er handlingen til en person som ser på en annen
person eller en gjenstand, og ser nøyaktig hva som er
der, ikke en utledning om hva som kan være der ut fra
hva han faktisk ser.
postulat: en konklusjon, avgjørelse eller beslutning
om noe.
prosess: en eksakt handlingsrekkefølge eller serie med
instruksjoner, gjort for å oppnå et ønsket resultat.
prosessing: en spesiell form for personlig rådgivning,
unik for Scientologi, som hjelper et individ til å se på sin
egen eksistens og forbedrer dets evne til å konfrontere
hva det er og hvor det er. Prosessing er en presis, nøye
systematisert aktivitet med nøyaktige prosedyrer.
reaktivt sinn: den delen av en persons sinn som ikke
er under kontroll av hans vilje, og som utøver kraft og
herredømme over hans bevissthet, formål, tanker,
kropp og handlinger.
realitet: det som ser ut til å være. Realitet er grunnleg-
gende sett enighet; graden av enighet som folk oppnår.
Det som vi er enige om at er virkelig, er virkelig.
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.
theta: tanke eller liv. Uttrykket kommer fra den
greske bokstaven theta (θ), som de gamle grekere
brukte for å representere tanke eller kanskje ånd. Noe
som er theta, kjennetegnes av fornuft, avklarethet,
stabilitet, lykke, munter emosjon, vedvarenhet og de
andre faktorene som mennesket normalt anser som
ønskelige.
toneskala: en skala som viser de suksessive
emosjonelle tonene som en person kan oppleve. Med
«tone» menes den midlertidige eller vedvarende
emosjonelle tilstanden til en person. Emosjoner så
som frykt, sinne, sorg, entusiasme og andre som folk
opplever, vises på denne trinnvise skalaen.
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HUBBARDS KART TIL EVALUERING AV MENNESKER 
Atferd og Medisinsk Emosjon Seksuell Kontroll Faktisk Etikknivå Håndtering 1fysiologi 2område 3 4atferd 5over 6 verdi for 7 8av sannhet 

Holdning i omgivelsene samfunnet i 
forhold til barn forhold til 

tilsynelatende 
verdi 

Tone
skala 

4,0 Fortreffelig til 
prosjekter, utførelse. 
Hurtig reaksjonstid 
(relativ i forhold til 
alder). 

Kommer så godt 
som aldri ut for 
ulykker. Ingen 
psykosomatiske 
lidelser. Nesten 
immun overfor 
bakterier. 

Iver, begeistring. Seksuell interesse 
høy, men ofte 
sublimert til kreativ 
tenkning. 

Intens interesse for 
barn. 

________________ 

Stort herredømme 
over seg selv. 
Pågåenhet overfor 
omgivelsene. Misliker 
å kontrollere folk. 
Høy evne til å 
resonnere, dynamiske 
emosjoner. 

Høy verdi. 
Tilsynelatende verdi 
vil bli virkeliggjort. 
Kreativ og 
konstruktiv. 

Bygger etikk på 
fornuft. Svært høyt 
etikknivå. 

Høyt begrep om 
sannhet. 

3,5 God til prosjekter, 
utførelse, sport. 

Ytterst 
motstandsdyktig 
overfor alminnelige 
infeksjoner. Ingen 
forkjølelser. 

Sterk interesse. 

Mild interesse. 

________________ 

Sterk interesse for 
det motsatte kjønn. 
Faste forhold. 

Elsker barn. 
________________ 

Resonnerer 
utmerket. God 
kontroll. Aksepterer 
eiendomsrett. 
Emosjon fri. Liberal. 

God verdi for 
samfunnet.Tilpasser 
omgivelsene til 
fordel for seg selv og 
andre. 

Tar hensyn til 
gruppens etikk, 
men høyner den 
ytterligere når 
fornuften krever det. 

Sannferdig. 

3,0 I stand til rimelig 
mengde handling, 
sport. 

Motstandsdyktig 
overfor infeksjoner 
og sykdommer. Få 
psykosomatiske 
lidelser. 

________________ 

Tilfreds. 

Interessert i 
forplantning. 

Interesse for barn. 

________________ 

Kontroll over 
kroppsfunksjoner. 
Resonnerer 
utmerket.Fri emosjon 
stadig hemmet. 
Innrømmer andre 
rettigheter. 
Demokratisk. 

Enhver 
tilsynelatende verdi 
er den faktiske verdi. 
Rimelig verdi. 

Følger den tillærte 
etikken så ærlig som 
mulig. Moralsk. 

Forsiktig med å 
hevde sannheter. 
Sosiale løgner. 

2,5 Relativt inaktiv, men 
i stand til å handle. 

Leilighetsvis syk. 
Mottakelig for 
alminnelige 
sykdommer. 

Uinteressert. 

Kjedsomhet. 

________________ 

Uinteressert i 
forplantning. 

Vag toleranse 
overfor barn. 

________________ 

Har 
funksjonskontroll og 
noe evne til å 
resonnere. Ønsker 
ikke mye eiendom. 

I stand til 
konstruktive 
handlinger; sjelden 
av større omfang. 
Liten verdi. 
«Veltilpasset.» 

Håndterer etikk 
uoppriktig.Verken 
særlig ærlig eller 
uærlig. 

Ikke oppriktig. 
Skjødesløs med 
fakta. 

2,0 I stand til destruktiv 
og mindre 
konstruktiv 
handling. 

Av og til forekommer 
alvorlige lidelser. 

Uttrykt motvilje. Avsky for sex; 
frastøtt av det. 

Hakker på og er 
nervøs overfor barn. 

________________ 

Antagonistisk og 
destruktiv mot seg 
selv, andre og 
omgivelsene. Ønsker 
kontroll for å skade. 

Farlig. Enhver 
tilsynelatende verdi 
utslettet på grunn av 
mulige skader på 
andre. 

Under dette punktet: 
Autoritær. Kronisk 
og likefrem uærlig 
når anledningen byr 
seg. 

Sannhet vridd til å 
passe antagonisme. 

1,5 I stand til destruktiv 
handling. 

Avleiringslidelser 
(leddgikt). (Veksler 
innenfor skala 1,0 til 
2,0.) 

Sinne. Voldtekt. Sex som 
avstraffelse. 

Brutal behandling av 
barn. 

________________ 

Knuser eller 
ødelegger andre eller 
omgivelsene. Kan 
ødelegge seg selv 
hvis det mislykkes. 
Fascistisk. 

Uoppriktig. En 
alvorlig belastning. 
Potensiell morder. 
Vil selv med påståtte 
gode hensikter skape 
ødeleggelse. 

Under dette 
punktet: Kriminell. 
Umoralsk. Aktivt 
uærlig. Ødelegger 
enhver form for 
etikk. 

Åpenbare og 
destruktive løgner. 

1,1 Kan utføre mindre 
ting. 

Endokrine og 
nevrologiske lidelser. 

Uuttrykt motvilje. 

Frykt. 

________________ 

Promiskuitet, 
perversjon, sadisme, 
irregulære praksiser. 

Utnytter barn til 
sadistiske formål. 

________________ 

Ingen kontroll over 
fornuft eller emosjoner, 
men tilsynelatende 
organkontroll. 
Benytter utspekulerte 
kontrollmidler overfor 
andre, spesielt 
hypnose. 
Kommunistisk. 

Aktiv risiko. 
Enturbulerer andre. 
Tilsynelatende verdi 
oppveies av skjulte 
onde hensikter. 

Seksualforbryter. 
Negativ etikk. 
Utspekulert uærlig 
uten fornuftsgrunner. 
Psevdo-etiske 
aktiviteter som 
dekker over fordervet 
etikk. 

Sinnrike og 
ondskapsfulle 
perverteringer av 
sannhet. Dekker 
utspekulert over 
løgner. 

0,5 Formår relativt 
ikke-kontrollerte 
handlinger. 

Kroniske 
funksjonsfeil i 
organer. (Ofte utsatt 
for ulykker.) 

Sorg. 

Apati. 

________________ 

Impotens, angst, 
mulige bestrebelser 
på forplantning. 

Engstelse for barn. 

________________ 

Bare den mest 
grunnleggende 
funksjonskontroll 
over seg selv. 

Belastning for 
samfunnet. 
Potensiell 
selvmorder. 
Fullstendig likeglad 
med andre. 

Ingen etikk. Tenker 
ikke. Adlyder hvem 
som helst. 

Gir detaljer om fakta 
uten noe begrep om 
deres realitet. 

0,1 I live som organisme. Kronisk syk. 
(Avviser å ta til seg 
næring.) 

Dypeste apati. Ingen bestrebelser på 
forplantning. 

Ingen kontroll over 
seg selv, andre eller 
omgivelsene. 
Selvmord. 

Stor belastning, 
behøver pleie og 
andres innsats uten 
selv å bidra. 

Ingen. Ingen reaksjon. 
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av skriftlig ansvar en gitt retning uttalelser eller personen til å glede i nåtid som venn andre liker eiendelene blir du forstått else eller muntlig Tale: lytter 
kommunikasjon bemerkninger håndtere andre deg dine 
når han fungerer mottas
som mellomledd
for meddelelser

Høy grad av mot. Kraftig, habil, 
hurtig og utførlig 
utveksling av 
anskuelser 
og ideer. 

Videregir theta
kommunikasjon, 
bidrar til den. 
Avbryter entheta
linjer. 

Søker etter andre 
synspunkter for å 
utvide egen realitet. 
Endrer realitet. 

Naturlig følelse av 
ansvar på alle 
dynamikker. 

Høy kreativ 
vedholdenhet. 

Høy differensiering. 
God forståelse av all 
kommunikasjon 
som modifisert av 
den cleares utdan
nelse. 

Oppnår støtte ved 
kreativ entusiasme 
og vitalitet støttet 
av fornuft. 

Umulig å 
hypnotisere uten 
stoffer eller 
medikamenter. 

Finner tilværelsen 
svært full av glede. 

Fremragende. Elsket av mange. I en utmerket 
tilstand. 

Meget godt. Fremragende. Fremragende. 
Betraktelig 
livslengde. 

Tone
skala 4,0 

Mot utvist ved 
rimelig risiko. 

Vil snakke om 
dypfølte anskuelser 

Videregir theta
kommunikasjon. 

Evne til å forstå 
og vurdere andres 

I stand til å påta seg 
og utøve ansvar. 

God vedholdenhet 
og retning mot 

God forståelse av 
uttalelser. God 

Oppnår støtte ved 
kreativ resonnering 

Vanskelig å sette i 
transe såfremt han 

Finner livet gledelig 
mesteparten 

Meget god. I høy grad elsket. I god tilstand. Godt. Meget god. Meget god. 3,5 
og ideer. Misliker entheta-linjer, realitet, og til å skifte konstruktive mål. humoristisk sans. og vitalitet. ikke fortsatt har et av tiden. 

Vil akseptere 
dypfølte anskuelser 
og ideer; overveier 
dem. 

slår dem tilbake. synspunkt. Velvillig 
innstilt. 

transeengram. 

Konservativ 
utvisning av mot der 

Uttrykker forsiktig 
et begrenset antall 

Videregir 
kommunikasjon. 

Bevisst om den 
mulige verdien av 

Håndterer ansvar på 
en skjødesløs måte. 

Brukbar 
vedholdenhet hvis 

God differensiering 
av meningen med 

Oppmuntrer til 
støtte ved praktisk 

Kan 
hypnotiseres, 

Opplever glede noe 
av tiden. 

God. Respektert av de 
fleste. 

Ganske god. Som regel. God. God. 3,0 
risikoen er liten. personlige ideer. Konservativ, heller til annen realitet. hindringene ikke uttalelser. resonnering og men årvåken 

Mottar ideer og 
anskuelser hvis 
de fremsettes 
forbeholdent. 

moderate meninger 
og moderat skaping. 

Konservativt 
samtykke. 

er for store. sosiale talenter. når våken. 

Verken mot 
eller feighet. 
Likegyldighet 
overfor fare. 

Snakker flyktig om 
ting uten egentlig 
innhold. 

Lytter bare til 
alminnelige ting. 

Utelater enhver 
kommunikasjon av 
høyere eller lavere 
tone. Nedvurderer 
presserende 
anliggender. 

Nekter å 
sammenholde 
to realiteter. 
Likegyldig overfor 
uoverensstemmende 
realitet. For likeglad 
til å være enig eller 
uenig. 

For uvøren. Ikke 
pålitelig. 

Uvirksom, dårlig 
konsentrasjon. 

Aksepterer sværtlite, 
bokstavelig eller på 
annet vis. Tilbøyelig 
til å ta humor 
bokstavelig. 

Bryr seg lite om 
støtte fra andre. 

Kan hypnotiseres, 
men er for det meste 
årvåken. 

Opplever 
gledesøyeblikk. 
Lav intensitet. 

Ganske bra. Likt av noen få. Viser noe 
forsømmelse. 

Noen ganger 
misforstått. 

Ganske bra. Ganske bra. 2,5 

Reaktive, tankeløse 
fremstøt mot fare. 

Snakker i truende 
vendinger. Invaliderer 

Handler i form 
av fiendtlig 

Uttalt tvil. Forsvarer 
egen realitet. Søker å 

Bruker ansvar for å 
fremme egne 

Vedholdenhet mot 
ødeleggelse av 

Aksepterer 
bemerkninger på 

Kjefter og kritiserer 
uten omsvøp for å 

Protesterer til en 
viss grad, men kan 

Opplever nå og 
da noe glede i 

Dårlig. Sjelden likt. Meget forsømt. Ofte misforstått. Dårlig. Dårlig. 2,0 
andre mennesker. eller truende underminere andres. interesser. fiender. Ingen tone 2,0 bokstavelig. kreve etterlevelse hypnotiseres. ekstraordinære 

Ufornuftig utvisning 
av mot, vanligvis 
skadelig for en selv. 

Lytter etter 
trusler. Gjøråpenlyst 
narr av theta-snakk. 

Snakker bare om 
død, ødeleggelse 
og hat. 

kommunikasjon. 
Lar bare en liten 
del theta slippe 
igjennom. 

Fordreier kommuni
kasjon til entheta 
uansett opprinnelig 
innhold. 

Er uenig. 

Ødeleggelse av 
opponerende 
realitet. «Du tar feil.» 
Uenig i andres 

Påtar seg ansvar for å 
ødelegge. 

konstruktiv 
vedholdenhet 
under dette 
punktet. 

Destruktiv 
vedholdenhet, 
starter sterkt, 
svekkes raskt. 

Aksepterer 
alarmerende 
bemerkninger 
bokstavelig. Brutal 

av ønsker. 

Bruker trusler, 
straff og 
alarmerende løgner 
for å dominere 

Protesterer kraftig 
mot bemerkninger, 
men absorberer 
dem. 

øyeblikk. 

Opplever sjelden 
noen glede. 

Avgjort belastning. Åpent mislikt av de 
fleste. 

Ofte ødelagt. 
Dårlig vedlikeholdt. 

Kontinuerlig 
misforstått. 

Vanligvis mislykket. Tidlig død. 1,5 

Lytter bare til død 
og ødeleggelse. 
Tilintetgjør 
theta-linjer. 

Stanser theta-kommu
nikasjon. Videregir 
og fordreier entheta. 

realitet. humoristisk sans. andre. 

Utviser til tider 
fordekte handlinger, 
ellers feig. 

Snakker tilsyne
latende theta, men 
med ond hensikt. 

Lytter lite; mest til 
intriger, sladder 
og løgner. 

Videregir bare 
ondsinnet 
kommunikasjon. 

Avbryter kommuni
kasjonslinjer. 
Vil ikke videregi. 

Tvil om egen realitet. 
Usikkerhet. Tvil om 
opponerende 
realitet. 

Udugelig, ustadig, 
uansvarlig. 

Vingling på enhver 
kurs. Veldig dårlig 
konsentrasjon. 
Lettsindig. 

Mangel på aksept av 
enhver bemerkning. 
Tendens til å 
akseptere alt 
bokstavelig unngås 
ved tvungen humor. 

Reduserer andre 
for å få dem til et 
nivå der de kan bli 
brukt. Utspekulerte 
og ondskapsfulle 
midler. Hypnose, 
sladder. Søker skjult 
kontroll. 

I en permanent 
lett transe, men 
protesterer. 

Mesteparten av 
munterheten er 
tvungen. Virkelig 
glede utenfor 
rekkevidde. 

Farlig belastning. Allment foraktet. Dårlig. I dårlig 
tilstand. 

Ingen virkelig 
forståelse. 

Mislykkes nesten 
alltid. 

Kort. 1,1 

Total feighet. Snakker svært lite og 
bare i apatiske toner. 

Enser ikke 
kommunikasjon 

Skam, engstelse, 
sterk tvil om egen 

Intet. Sporadisk 
vedholdenhet mot 

Bokstavelig 
aksept av enhver 

Enturbulerer andre 
for å kontrollere 

Svært hypnotisk. 
Enhver bemerkning 

Ingen. Svært stor 
belastning. 

Ikke likt. Noen føler 
medynk. 

Generelt i svært 
dårlig tilstand. 

Ikke forstått i det 
hele tatt. 

Fullstendig 
mislykket. 

Snarlig død. 0,5 

Lytter bare litt; for 
det meste til apati 
eller medynk. 

særlig mye. 
Videregir ikke. 

realitet. Lar seg lett 
påtvinge andres 
realitet. 

selvødeleggelse. bemerkning 
som matcher 
tonen. 

dem. Gråter for å få 
medlidenhet. Ville 
løgner for å oppnå 
sympati. 

som fremsettes, kan 
være en «positiv 
suggesjon». 

Ingen reaksjon. Sier ingenting. 

Hører ikke etter. 

Videregir ingenting. 
Ikke bevisst om 
kommunikasjon. 

Trekker seg helt 
tilbake fra 
motstridende 
realiteter. Ingen 

Intet. Ingen. Fullstendig 
bokstavelig aksept. 

Later som han er død 
slik at andre ikke vil 
tro han er farlig, og 
vil gå sin vei. 

Tilsvarer en 
hypnotisert 
person når 
«våken». 

Ingen. Total belastning. Ikke viet 
oppmerksomhet. 

Ingen erkjennelse 
av eiendom. 

Ignorert. Ingen anstrengelse. 
Totalt mislykket. 

Nesten død. 0,1 

realitet. 




