
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.



Produktiviteten i fritt fall, massive permitteringer, dårlige forhold
mellom ledelse og arbeidere, inkompetente ledere og uærlige
forretningstransaksjoner; alt dette plager arbeidslivet. Det er ikke
merkelig at det å arbeide er en kilde til stress og bekymring for
millioner.

Hvordan man kan øke effektiviteten og produktiviteten på
jobben, hvordan man kan håndtere opprørtheter og forvirring
på arbeidsplassen, og hvordan man kan overvinne utmattelse – alt
dette er spørsmål som angår både arbeideren og lederen. Svarene på
dem ville frembringe ikke bare større sikkerhet, men også større
tilfredstillelse.

L. Ron Hubbard utviklet en stor mengde prinsipper og teknikker til
bruk på arbeidsplassen. Dette heftet inneholder noen av dem. Ikke
bare kan arbeid være både givende og tilfredsstillende; siden det er
hovedaktiviteten i størstedelen av livene våre, bør det være det. Og
arbeidet kan bli nettopp dette hvis du tar denne informasjonen i bruk. ■
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an kunne forledes til å tro at det var noe forvirrende ved
å stikke ut kursen for sin karriere i arbeidslivet. Og det
finnes forvirring for en som ikke er utstyrt med veivisere
og kart.

Når man ser på de mange faktorene som kunne bringe
uorden i ens liv og undergrave ens trygghet, blir inntrykket
at forvirringen virker velbegrunnet, og at det i sannhet

kan sies at alle vanskeligheter i bunn og grunn er forvirringer. Hvis en mann
får nok trusler, nok ukjente ting, krummer han nakken og prøver å komme
seg gjennom det i blinde. Han har blitt overveldet av forvirringer.

Tilstrekkelig mange uløste problemer blir til sammen en gedigen
forvirring. Med jevne mellomrom får arbeideren mange nok motstridende
ordrer på jobben til å bringe ham inn i en tilstand av forvirring. En moderne
fabrikk kan være så dårlig styrt at det hele ser ut til å være en svær forvirring
som det ikke finnes noe svar på.

Hell er det svaret man vanligvis tyr til i en forvirring. Hvis kreftene
omkring en virker for store, kan man alltids «stole på hellet sitt». Med hell
mener vi «skjebne som ikke er styrt av en selv». Når man slipper rattet på en
bil og håper at hellet vil sørge for å holde bilen på veien, blir man ofte skuffet.
Og slik er det med livet. Det man overlater til tilfeldighetene, vil mindre
sannsynlig ordne seg av seg selv. Man har sett en venn lukke øynene for
inkassobyråene og bite tennene sammen mens han håper at han vil vinne på
travbanen og løse alle sine problemer. Man har kjent personer som håndterte
livene sine på denne måten i årevis. En av den engelske forfatteren Charles
Dickens’ store romanfigurer hadde faktisk som hele sin filosofi «å vente på at
noe dukket opp». Men selv om vi innrømmer at det er en kraftfull faktor, er

Å HÅNDTERE FORVIRRINGEN 
PÅ ARBEIDSSTEDET

M
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det bare nødvendig med hell midt i en sterk strøm av forvirrende faktorer.
Hvis man er nødt til å være heldig for å klare seg, da følger det at man ikke
lenger styrer med sitt eget bilratt, og det følger også at man har å gjøre med en
forvirring.

Det ville da være klokt å forstå nøyaktig hva en forvirring er, og hvordan
den kan løses.

Forvirring og det stabile datumet

En forvirring kan defineres som ethvert sett av faktorer eller omstendigheter
som ikke ser ut til å ha en umiddelbar løsning. Bredere definert er en
forvirring vilkårlig bevegelse.

Hvis du stilte deg opp i en sterkt trafikkert gate, ville du sannsynligvis føle
deg forvirret av all bevegelsen som suste forbi deg. Hvis du stilte deg opp i en
kraftig storm, med blader og papirer som fløy forbi, ville du sannsynligvis bli
forvirret.

Er det mulig å faktisk forstå en forvirring? Finnes det noe slikt som en
«forvirringens anatomi»? Ja, det finnes det.

Hvis du, som ansvarlig for sentralbordet, fikk ti telefonsamtaler som traff
sentralbordet ditt på en gang, ville du kunne føle deg forvirret. Men finnes det
noen løsning på den situasjonen? Hvis du som verksmester fikk tre
krisesituasjoner og ett uhell samtidig, ville du kunne føle deg forvirret. Men
finnes det noen løsning på dette?

En forvirring er bare en forvirring så lenge alle partiklene er i bevegelse.
En forvirring er bare en forvirring så lenge ingen faktor er klart definert eller
forstått.

Forvirring er den grunnleggende årsaken til dumhet. For den dumme er
alt som ikke er veldig enkelt, forvirret. Derfor ville man bli mer oppvakt hvis
man kjente forvirringens anatomi, uansett hvor oppvakt man var på forhånd.

Hvis du noen gang har måttet undervise en ambisiøs ung person som ikke
var alt for oppvakt, vil du forstå dette godt. Du forsøker å forklare hvordan slik
og sånn fungerer. Du går over det og over det og over det. Og så slipper du
ham løs, og øyeblikkelig roter han det fullstendig til. Han «forstod det ikke»,
han «fattet det ikke». Du kan forenkle din forståelse av hans misforståelse ved
å si, med rette: «Han var forvirret.»
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Nittini prosent av all utdannelse mislykkes, når den mislykkes, på grunn
av at studenten var forvirret.

Og når fiaskoen nærmer seg, ikke bare i arbeidslivet, men i selve livet,
kommer den på den ene eller andre måten fra forvirring. For å lære om
maskiner eller å leve livet, må man enten være i stand til å stå imot forvirring
eller å plukke den fra hverandre.

I Scientologi har vi en bestemt doktrine (et prinsipp) om forvirring. Den
er kalt doktrinen om det stabile datum.

Hvis du så en stor mengde papirbiter virvle omkring i et rom, ville de se
forvirrende ut inntil du plukket ut én papirbit, som skulle være den papirbiten
som alt annet beveget seg i forhold til. Med andre ord, en forvirrende
bevegelse kan bli forstått ved å oppfatte én ting som ubevegelig.

I en strøm av trafikk ville alt være forvirring hvis du ikke forestilte deg at
én bil var ubevegelig i forhold til de andre bilene, og så så de andre i forhold
til den ene.

Den sentralbordansvarlige som mottar ti samtaler på en gang, løser
forvirringen ved å utpeke, korrekt eller ukorrekt, én samtale som den første
samtalen som skal bli gjenstand for hennes oppmerksomhet. Forvirringen av
ti samtaler på en gang blir mindre forvirrende i det øyeblikket hun velger ut
én samtale som skal besvares. Verksmesteren som er konfrontert med tre
krisesituasjoner og ett uhell, trenger bare å velge ut det første målet for sin
oppmerksomhet for å sette i gang syklusen av igjen å skape orden.

Inntil man velger ett datum, én faktor, én bestemt partikkel i en forvirring
av partikler, fortsetter forvirringen. Den ene tingen som blir valgt og brukt,
blir det stabile datumet for resten.

Mer bestemt og nøyaktig, ethvert kunnskapsområde er bygd opp fra ett
datum. Det er dets stabile datum. Invalider det, og hele kunnskapsområdet
faller fra hverandre. Et stabilt datum behøver ikke å være det korrekte. Det er
ganske enkelt det som avholder ting fra å være i en forvirring, og som de andre
ses i forhold til.

Hvis en ambisiøs ung mann ikke klarte å fatte instruksjonene dine da du
lærte ham hvordan han skulle bruke en maskin, var det fordi han manglet et
stabilt datum. Først må du få ham til å forstå ett faktum. Når han fatter det, kan
han fatte andre. Følgelig er man dum eller forvirret i enhver forvirrende
situasjon inntil man fullt ut har fattet ett faktum eller ett punkt.
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 ting blir 
valgt ut, og blir det stabile datumet for resten.

 partikler 
er i bevegelse.

Det blir mindre forvirrende når én

Det foreligger en 
forvirring når 
alle
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Forvirringer er sammensatt av data eller faktorer eller partikler, uansett
hvor store eller fryktinngytende de fortoner seg. De består av deler. Skjønn én
del, og lokaliser den grundig. Se så hvordan de andre fungerer i forhold til den,
og du har stabilisert forvirringen. Og ved å sette andre ting i forhold til det du
har fattet, vil du snart være herre over forvirringen i sin helhet.

Når du lærer en gutt å betjene en maskin, ikke gi ham en flom av data for
så å peke ut feilene han gjør. Det er forvirring for ham, det får ham til å reagere
på en dum måte. Finn en eller annen innfallsport til forvirringen hans, ett
datum. Fortell ham: «Dette er en maskin.» Det kan være at alle instruksjonene
ble slengt i vei mot noen som ikke hadde noen virkelig sikkerhet, ingen
virkelig orden på tilværelsen. «Dette er en maskin,» sier du. Få ham så til å bli
sikker på det. Få ham til å kjenne på den, fingre med den, dytte på den. «Dette
er en maskin», fortell ham det. Og du vil bli overrasket over hvor lang tid det
kan ta, men du vil også bli overrasket over hvordan hans sikkerhet øker. Ut
fra alle kompleksitetene han må lære for å betjene den, må han vite ett datum
først. Det er ikke engang viktig hvilket datum han først lærer godt, utover at
det er bedre å lære ham ett enkelt grunnleggende datum. Du kan vise ham hva
den gjør, du kan forklare ham det endelige produktet, du kan fortelle ham
hvorfor han er blitt valgt ut til å betjene denne maskinen. Men du må gjøre ett
grunnleggende datum klart for ham, ellers vil han gå seg bort i forvirring.

Forvirring er usikkerhet. Forvirring er dumhet. Forvirring er utrygghet.
Når du tenker på usikkerhet, dumhet og utrygghet, tenk på forvirring, og du
vil ha skjønt det hele.

Hva er da sikkerhet? Mangel på forvirring. Hva er da intelligens? Evnen til
å håndtere forvirring. Hva er da trygghet? Evnen til å gå gjennom eller rundt,
eller til å skape orden i forvirring. Sikkerhet, intelligens og trygghet er
mangelen på eller evnen til å håndtere forvirring.

Hvordan passer hell inn i forvirring? Hell er håpet om at en eller annen
ukontrollerbar tilfeldighet vil hjelpe en gjennom. Å satse på hell er å oppgi
kontroll. Det er apati.
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Kontroll og forvirring

Det finnes god kontroll og dårlig kontroll. Forskjellen mellom dem er
sikkerhet og usikkerhet. God kontroll er sikker, bestemt, forutsigbar. Dårlig
kontroll er usikker, varierende og uforutsigbar. Med god kontroll kan man
være sikker, med dårlig kontroll er man aldri sikker. En formann som lar en
regel gjelde i dag, men ikke i morgen, som får Geir til å følge den, men ikke
Jens, utøver dårlig kontroll. I den formannens kjølvann vil usikkerhet og
utrygghet følge, uansett hva hans personlige egenskaper måtte være.

Fordi det kan være så mye usikker, dum kontroll, begynner noen av oss å
tro at all kontroll er dårlig. Men det er langt fra sant. Kontroll er nødvendig
hvis man ønsker å skape noen som helst orden i forvirringer. Man må være i
stand til å kontrollere ting, kroppen sin, tankene sine, i hvert fall i noen grad,
for å gjøre noe som helst.

En forvirring kunne bli kalt en ukontrollert vilkårlighet. Bare de som kan
utøve en viss grad av kontroll over denne vilkårligheten, kan håndtere
forvirringer. De som ikke kan utøve kontroll, frembringer faktisk forvirringer.

Forskjellen mellom god og dårlig kontroll blir da mer åpenbar. Forskjellen
mellom god og dårlig er her en gradsforskjell. En grundig, bestemt kontroll kan
forutsis av andre. Derfor er det god kontroll. En uklar, skjødesløs kontroll
kan ikke forutsis; derfor er det dårlig kontroll. Intensjon har også noe å gjøre
med kontroll. Kontroll kan brukes for konstruktive formål eller destruktive
formål; men du vil oppdage at når destruktive formål er intensjonen, blir dårlig
kontroll brukt.

Derfor ligger det mye i hele dette emnet om forvirring. Muligens finner du
det ganske merkelig at forvirring i seg selv brukes som skyteskive her. Men du
vil finne at det er en fremragende fellesnevner for alt vi betrakter som ondt i
livet. Og hvis man kan bli herre over forvirringer, vil ens oppmerksomhet bli
frigjort til konstruktiv aktivitet. Så lenge man blir forvirret av forvirringer, kan
man bare tenke på destruktive ting – hva man ønsker å gjøre mest av alt, er å
ødelegge forvirringen.

Så la oss da først lære hvordan man ødelegger forvirringer. Og dette ser vi
er ganske enkelt. Når alle partiklene ser ut til å være i bevegelse, stans én, og
se hvordan de andre beveger seg i forhold til den. Du vil da oppdage at det er
mindre forvirring til stede. Når du har valgt ut en av dem som et stabilt datum,
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kan du få de andre til å falle på plass. Derfor kan man se på og forstå en
krisesituasjon, en maskin, en jobb eller livet i seg selv, og man kan være fri.

La oss ta en kikk på hvordan dette fungerer. Det finnes en mengde ting
som kunne påvirke det å skaffe seg, beholde og forbedre en jobb. Man kan
håndtere hele dette problemet, som de fleste mennesker ofte gjør, ved å sette
inn dette ene datumet i problemet: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb.»
Ved å klamre seg til dette som eneste overbevisning, blir forvirringene og
utrygghetene i livet mindre effektive, mindre forvirrende.

Men sett nå at man har gjort dette: Sett nå at man da man var ung, uten
videre undersøkelse av problemet, bet tennene sammen, knep igjen øynene og
sa: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb, samme hva som skjer. Derfor skal
jeg ikke lenger bekymre meg over de økonomiske sidene ved tilværelsen.»
Vel, det var greit.

Senere fikk man sparken uten forvarsel. Man var uten arbeid i ti uker. Man
følte seg da mindre trygg, mindre selvsikker, til og med når man fikk en ny
jobb. Og la oss si at en eller annen ulykke inntraff, og at man var uten jobb
igjen. Når man igjen ble arbeidsledig, ble man enda mindre selvsikker, mindre
trygg. Hvorfor?

La oss se på den motsatte siden av denne doktrinen om det stabile datum.
Hvis vi gjør det, lærer vi at forvirringer holdes i sjakk av stabile data, og at
forvirringen dukker opp igjen når det stabile datumet rokkes.

La oss se for oss en forvirring som stoppet. Den er fremdeles spredt utover,
men den er stoppet. Hva var det som stoppet den? Det at man antok et stabilt
datum. La oss si at man hjemme ble fælt plaget av en svigermor. En dag
marsjerte man ut etter en krangel og sa til seg selv på en innskytelse: «Alle
svigermødre er onde.» Det var en beslutning. Enten det var rett eller galt, var
det et stabilt datum antatt i en forvirring. Man følte seg bedre med en gang. Nå
kunne man begynne å løse eller leve med problemet. Man visste at «alle
svigermødre» var onde. Det var ikke sant, men det var et stabilt datum. Så en
dag, når man var i vanskeligheter, stilte svigermor lojalt opp, og betalte ikke
bare husleien, men resten av gjelden også. Med en gang følte man seg meget
forvirret. Denne vennlige handlingen burde ikke være en ting som skapte
forvirring. Når alt kom til alt, hadde hun ikke løst problemet? Hvorfor føler
man seg da opprørt over det? Fordi det stabile datumet er blitt rokket. Hele
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forvirringen fra det tidligere problemet ble satt i gang igjen fordi det ble
demonstrert at det stabile datumet var falskt.

Alt du behøver å gjøre for å få noen til å bli forvirret, er å finne deres stabile
data og invalidere dem. Det trengs bare å rokkes ved disse få stabile dataene
med kritikk eller bevis for å få alle personens forvirringer i gang igjen.

Du skjønner, stabile data behøver ikke å være sanne. De antas simpelthen.
Når de er antatt, ser man på andre data i forhold til dem. Slik vil det å anta
ethvert stabilt datum ha en tendens til å tilintetgjøre den forvirringen man
retter seg mot. Men hvis det stabile datumet blir rokket, invalidert, motbevist,
står man der med forvirringen igjen. Alt man behøver å gjøre, er selvfølgelig å
anta et nytt stabilt datum, eller sette det gamle stabile datumet tilbake på plass,
men man måtte kjenne Scientologi for å oppnå dette på en problemfri måte.

La oss si at noen ikke har noen bekymringer om nasjonaløkonomien, på
grunn av en heroisk politisk skikkelse som gjør sitt beste. Den mannen er det
stabile datumet for alle ens forvirringer om nasjonaløkonomi. Derfor er man
«ikke bekymret». Men en dag rokker omstendighetene eller hans politiske
fiender ved ham som datum betraktet. De «beviser» at han egentlig var uærlig.
Da blir man igjen bekymret over nasjonaløkonomien, akkurat som før.
Kanskje valgte du ut en eller annen filosofi fordi taleren virket så hyggelig. Så
beviser en eller annen person omhyggelig for deg at taleren faktisk var en tyv
eller noe verre. Man valgte filosofien fordi man trengte litt fred fra tankene
sine. Invalideringen av taleren ville øyeblikkelig bringe tilbake forvirringen
man opprinnelig stod overfor.

All right. Vi så på forvirringen i arbeidslivet da vi var unge, og vi holdt det
hele på avstand ved sammenbitt å si: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb.»
Det var det stabile datumet. Vi fikk en jobb. Men vi fikk sparken. Forvirringen
i arbeidslivet ble da meget forvirrende. Hvis man bare har det ene stabile
datumet «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb», da kommer man helt
sikkert til å gjennomleve noen forvirrende perioder i sitt arbeidsliv. Et langt,
langt bedre stabilt datum ville være: «Jeg forstår meg på livet og jobber. Derfor
kan jeg skaffe meg jobber, ha dem og forbedre dem.»

Forvirring trenger ikke å være en uunngåelig og konstant del av ens liv på
jobben. Ved å bruke doktrinen om det stabile datum, kan man gradvis bringe
orden og forståelse til enhver situasjon.
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NÅ OG 
TREKKE TILBAKE

Når man forstår forvirring og nødvendigheten av god kontroll for å skape
orden, kan man lett observere arbeidere og overordnede som skaper forvirring
med dårlig kontroll. Det finnes en ganske enkel, men ekstremt kraftig metode
for å gjøre en person fortrolig med ting og sette ham i kommunikasjon med
dem så han kan ha mer kontroll over dem. Den kalles «nå og trekke tilbake».

Man ville ikke vente at en person ville ha mye kontroll over, forståelse av
eller ferdighet i noe som han ikke var fortrolig med.

Grunntonen i fortrolighet med noe er kommunikasjon.

En person er ute av kommunikasjon med noe fordi han trekker seg tilbake
fra det og ikke har tenkt å nå ut til eller kontakte noen del av det.

Hvis en person ikke kan nå og trekke seg tilbake fra en ting, vil han være
effekt av den tingen.

Hvis en person kan nå ut mot noe og trekke seg tilbake fra det, kan man si
at han er i kommunikasjon med den tingen.

Å være i kommunikasjon med noe, er å være i en mer forårsakende
posisjon i forhold til det.

Med å NÅ mener vi å berøre eller å ta tak i. Det er definert som «å komme
frem til», «å komme til» og/eller «ankomme til».

Med å TREKKE TILBAKE mener vi å bevege seg tilbake fra, slippe.

«Nå og trekke tilbake»-prosedyren får en person i kommunikasjon med
og inn i en mer forårsakende posisjon i forhold til gjenstander, folk, rom,
grenser og situasjoner.

I det fysiske univers blir kommunikasjon med gjenstander, former, rom og
grenser best opprettet gjennom faktisk fysisk kontakt.

Nå og trekke tilbake er et verdifullt verktøy å bruke for å få en person i god
kommunikasjon med sine arbeidsomgivelser, spesielt verktøyet og gjenstandene
han bruker.
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En pilot ville gjøre nå og trekke tilbake på alle gjenstandene og rommene
i flyet sitt, hangaren sin, jorden. En sekretær ville gjøre nå og trekke tilbake
på skrivemaskinen sin, stolen sin, veggene, rommene, skrivebordet sitt, osv.

Å føle seg komfortabel med verktøyene i faget sitt, er et svært viktig trinn
for å få ut produkter. Man kan øke produksjonsmengden enormt med denne
handlingen.

For eksempel, en lege i flyvåpenet som var trenet i denne prosedyren,
brukte nå og trekke tilbake på sin skvadron, og i et helt år skjedde det ikke
en eneste ulykke, ikke engang så mye som en berøring av en vingespiss mot en
annen vingespiss. Det er sannsynligvis den eneste skvadronen i historien som
har gått gjennom et helt år uten engang å ha en mindre ulykke.

Prosedyre

Prosedyren for å nå og trekke tilbake er lett å lære. Den kan gjøres på
enhver gjenstand eller ethvert område. Den kan gjøres på et individs
arbeidsomgivelser, på nytt utstyr, en maskin, hva som helst. Det gjøres inntil
personen er i god kommunikasjon med sine generelle omgivelser eller et
spesifikt område som det retter seg mot.

1. Ta personen med til området der du kommer til å gjøre nå og trekke
tilbake. Forklar ham at du kommer til å gjøre nå og trekke tilbake, og forklar
prosedyren.

2. Fortell ham kommandoene som skal brukes, og forsikre deg om at han
forstår dem. Kommandoene er:

A. «Nå den/det _________.» (der du benevner og peker på en gjenstand, en
person eller et område)

B. «Trekk deg tilbake fra den/det _________.» (der du benevner og peker på
samme gjenstand, person eller område)

En ting, en del av noe (f.eks. «den store røde knappen foran på maskinen»),
et romområde eller en person skal benevnes i det tomme feltet.

3. Gi ham den første kommandoen. For eksempel: «Nå den store røde
knappen foran på maskinen.»

Pek alltid på gjenstanden (eller personen, rommet, osv.) hver gang du gir
en kommando, så personen som skal gjøre det, ikke kan ta feil.

4. Når personen har utført kommandoen, anerkjenn ham ved å si «takk»,
«bra», e.l.
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5. Gi nå den andre kommandoen: «Trekk deg tilbake fra den store røde
knappen foran på maskinen.» Anerkjenn ham når han har gjort det.

6. Fortsett å skifte mellom kommandoene A, B, A, B, osv., med en
anerkjennelse etter utførelsen av hver kommando. Få personen til å berøre
forskjellige deler av gjenstanden eller området.

7. Nå og trekk tilbake fra den ene tingen, det ene romområdet eller den
ene personen inntil individet enten har en liten gevinst, eller inntil tre
etterfølgende sett av kommandoer har blitt utført uten noen forandring i
personens bevegelser eller holdning. Med «en liten gevinst» menes en liten
forbedring for personen, slik som at han føler seg litt bedre angående
gjenstanden eller området, eller ganske enkelt opplever en økt følelse av
velvære.

8. Så velges en annen gjenstand, et annet romområde eller en annen
person, og kommandoene gis til personen får en gevinst på den eller det.

La ikke personen i det uendelige nå og trekke tilbake fra den samme delen
av det man tar for seg, men gå til forskjellige punkter og deler av gjenstanden
som blir berørt.

Gå omkring med personen som gjør handlingen, og vær sikker på at han
faktisk kommer i fysisk kontakt med punktene eller områdene på gjenstandene,
i romområdene eller på menneskene.

Velg gjenstander på en slik måte at man går fra de mindre gjenstandene til
de større gjenstandene som er tilgjengelige. Man berører forskjellige deler av
hver enkelt etter tur til man får en liten gevinst av et eller annet slag på den
gjenstanden, eller tre sett av kommandoer som ikke gir noen forandring. Ta
også med vegger og gulv og andre deler av omgivelsene når du utfører denne
prosedyren.

Når handlingen gjøres på et romområde eller værelse i stedet for på en
gjenstand, få personen til å gå inn i rommet og ut av rommet, igjen og igjen.

9. Fortsett inntil personen får en større gevinst eller en god erkjennelse,
og er svært glad angående hele området som blir tatt opp. En større gevinst
ville være en stor forbedring for personen, slik som en ny bevissthet om sitt
arbeidsområde eller en sikkerhet angående arbeidet sitt. Nå og trekke tilbake
ville ikke fortsettes forbi et slikt punkt.

Nå og trekke tilbake på gjenstandene, menneskene, situasjonene, rommene
og grensene på en persons jobb vil i stor grad bidra til hans kontroll over,
fortrolighet med og forståelse av den.
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Nå og trekke tilbake 
gjøres ved å få en person 
til å nå og trekke seg 
tilbake fra ting i 
omgivelsene.

NÅ 

TREKKE TILBAKE
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Etter hvert som personen når 
og trekker seg tilbake fra 
gjenstandene, veggene, 
gulvene og andre deler 
av omgivelsene …

… kan hans kontroll over, 
fortrolighet med og forståelse 
av dem i stor grad øke.

NÅ  

TREKKE TILBAKE
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Å HÅNDTERE 
UTMATTELSE 
I ARBEIDSLIVET

Å arbeide eller ikke å arbeide, det er spørsmålet. Svaret på det spørsmålet
er utmattelse i de fleste menneskers tankegang.

Etter å ha vært lenge i en jobb, og etter å ha blitt temmelig misbrukt i den
jobben, begynner man å føle at det å arbeide mer, ville være langt mer enn man
kunne holde ut. Man er trett. Tanken på å gjøre bestemte ting, gjør at man blir
trett. Man tenker på å øke energinivået sitt eller på å bli i stand til å tvinge seg
selv bare lite grann videre, og hvis man tenker slik, tenker man i feil baner,
siden svaret på utmattelse har lite eller ingenting med energi å gjøre.

Utmattelse er et meget viktig emne, ikke bare for enkeltpersonen som
tjener til livets opphold, men også for staten.

Scientologi har temmelig utfyllende slått fast det faktum at en person
begynner å forfalle når han ikke lenger er i stand til å jobbe. Alt som er
nødvendig for å nedverdige eller opprøre en person, er å hindre ham fra å
arbeide. Til og med politiet har nå begynt å innse det grunnleggende
Scientologi-prinsippet at det som primært er galt med en forbryter, er at han
ikke kan jobbe. Politiet har begynt å se etter denne faktoren i en person for å
slå fast om han er kriminell.

Emnet utmattelse er også emnet om forhindret arbeid. Når det gjelder
soldater og sjømenn som havner på sykehus under en krig, er det funnet at et
par måneder på sykehus har en tendens til å knekke soldatens eller
sjømannens moral i en slik grad at han kan bli av tvilsom verdi når han sendes
tilbake til tjenesten. Dette er ikke nødvendigvis et resultat av hans nedsatte
evner. Det er et resultat av skaden som er blitt forverret av mangelen på
aktivitet. Man vil se at en soldat som blir såret og tatt hånd om i et feltsykehus
nær fronten, og som blir sendt tilbake til tjenesten i samme øyeblikk han i det
hele tatt er i stand til å utføre pliktene sine, i stor grad beholder sin moral.
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Skaden han fikk, har selvfølgelig en tendens til å støte ham vekk fra det
handlingsnivået han tidligere syntes var det beste, men han er likevel i en
bedre tilstand enn soldaten som ble sendt til sykehuset langt bak fronten.
Soldaten som ble sendt til sykehuset langt bak fronten, blir – slik han ser det
– fortalt at han ikke er spesielt nødvendig for krigen. Uten egentlig å
oppsummere disse prinsippene, begynte ordet utmattelse å bli vanlig brukt
sammen med nevrose. Dette bygde på den kjensgjerning at folk med nevroser
simpelthen så utmattet ut. Sammenhengen bestod ikke av mer enn det.
Faktisk vil en person som har blitt nektet retten til å arbeide, særlig en som
har blitt skadet og deretter blitt nektet retten til å arbeide, til slutt oppleve
utmattelse.

Det har blitt oppdaget at det ikke finnes noe slikt som gradvis minsking av en
persons energi på grunn av fortsatt kontakt. Man blir ikke utmattet simpelthen
fordi man har jobbet for lenge eller for hardt. Man blir utmattet når man har
jobbet lenge nok til å reaktivere smerten og emosjonen til et dårlig minne fra
fortiden om en eller annen gammel skade.

Ett av kjennetegnene på denne skaden vil være utmattelse. Kronisk
utmattelse er da ikke et produkt av lang arbeidstid eller strevsom flid. Det er
produktet av de akkumulerte sjokkene og skadene som inntreffer i livet.
Hver av dem varte kanskje bare noen sekunder eller noen timer, og utgjør
kanskje til sammen bare femti eller syttifem timer. Men denne akkumuleringen
– akkumuleringen av skader, avsky og sjokk – vil til slutt bygge seg opp til en
fullstendig manglende evne til å gjøre noe som helst.

Utmattelse kan bli trenet inn i en person ved å nekte ham å ha noen del i
samfunnet som barn, eller det kan bli banket inn i en person av de forskjellige
skadene eller sjokkene han kan få som følge av sine spesielle aktiviteter. Hvis
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du ordner opp i det ene eller det andre av disse to punktene, har du ordnet
opp i utmattelse.

Utmattelse er dermed faktisk en trenet Scientologi-utøvers emne, siden
bare en scientolog kan håndtere det på en fyllestgjørende måte.

Det finnes imidlertid et punkt som ligger lavere enn utmattelse. Dette er
punktet hvor man ikke vet at man er trett. En person kan bli en slags hektisk
marionett som fortsetter å jobbe og jobbe uten engang å innse at han jobber i
det hele tatt, og som plutselig kollapser på grunn av en tretthet han ikke følte.

Her har personen mislykkes i å kontrollere ting. Til slutt er han ute av
stand til å håndtere noe som til og med bare ligner arbeidsredskaper eller et
arbeidsområde, og er derfor ute av stand til å oppholde seg i et slikt område
eller å håndtere slike redskaper. Personen kan da få mange harde ord rettet
mot seg. Han kan bli kalt lat, han kan bli kalt en dagdriver, han kan bli kalt en
forbryter. Men sannheten i dette er at det er like umulig for ham å rette opp sin
egen tilstand uten eksperthjelp som det er for ham å dykke ned til jordens indre.

Det finnes imidlertid noen måter å finne igjen energien og entusiasmen
når det gjelder arbeidet på, uten å rådføre seg med en utøver av Scientologi.
Disse er relativt enkle og meget lette å forstå.

Ekstrovertering og introvertering

Introvertering er en enkel ting. Det betyr å se innover for tett på. Og
ekstrovertering er også en enkel ting. Det betyr ikke noe mer enn å være i
stand til å se utover.

Man kan si at det finnes introverterte personligheter og ekstroverterte
personligheter. En ekstrovertert personlighet er en som er i stand til å se
omkring seg på omgivelsene. En introvertert personlighet er bare i stand til å
se innover på seg selv.

En person som er i stand til å se på verden omkring seg, og se den helt
virkelig og meget klart, er selvfølgelig i en ekstrovertert tilstand. Med andre
ord, han kan se ut. Han kan også arbeide. Han kan også se situasjoner
og håndtere og kontrollere de tingene som han må håndtere og kontrollere, og
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kan stå ved siden av og se på de tingene som han ikke er nødt til å kontrollere,
og på grunn av det være interessert i dem.

Personen som er introvert, er en person som sannsynligvis har passert
utmattelse for en stund siden. Han har fått oppmerksomheten sin fokusert
nærmere og nærmere seg selv (hovedsakelig på grunn av gamle skader som
fremdeles er i stand til å påvirke ham) inntil han faktisk ser innover og ikke
utover. Han skyr unna solide gjenstander. Han opplever ikke andre mennesker
og ting omkring seg som virkelige.

La oss nå ta selve emnet arbeid. Arbeid er å rette sin oppmerksomhet og
sine handlinger mot mennesker eller gjenstander som er plassert i rom.

Når en person ikke lenger er i stand til å stå overfor mennesker eller
gjenstander eller det rommet de er plassert i, uten å krympe seg eller unngå
dem, begynner han å føle seg fortapt. Han begynner å bevege seg i en tåke.
Ting er ikke virkelige for ham, og han er i stor grad ute av stand til å
kontrollere det som befinner seg rundt ham. Han har uhell. Han er uheldig.
Ting vender seg mot ham simpelthen fordi han ikke håndterer dem,
kontrollerer dem eller engang observerer dem korrekt. For ham ser fremtiden
meget dyster ut, til tider så dyster at han ikke orker å se på den. Denne
personen kan sies å være kraftig introvertert.

Når han arbeider, er hans oppmerksomhet spikret til gjenstander som
vanligvis på det meste bare er omkring en meter fra ham. Han gir mest
oppmerksomhet til ting som er innenfor hans fysiske rekkevidde. Dette flytter
i det minste oppmerksomheten hans bort fra ekstrovertering og til et punkt
som er i fokus foran ansiktet hans. Oppmerksomheten hans fester seg der.
Hvis dette samsvarer med et eller annet gammelt tilfelle av skade eller
operasjon, vil han også ha lett for å feste sin oppmerksomhet på et eller annet
punkt i fortiden og reaktivere et dårlig minne fra fortiden, slik at han får
smertene, sykdommene og følelsen av tretthet, apati eller under-apati som han
hadde i det øyeblikket da han ble skadet. Siden oppmerksomheten hans er
permanent fastspikret der, har han selvfølgelig en tendens til bare å se der, selv
når han ikke arbeider.

La oss ta en revisor. Øynene til en revisor er rettet mot bøker som er i faste
avstander fra øynene hans. Over tid blir han «nærsynt». Faktisk blir han ikke
nærsynt, han blir bok-synt. Øynene hans fester seg lettest på et bestemt punkt
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på en bestemt avstand. Nå som han fester oppmerksomheten sin der, har han
en tendens til å trekke seg tilbake også fra dette punktet, inntil han over tid
ikke engang rekker helt frem til sine egne bøker. Da blir han utstyrt med
briller slik at han kan se bøkene klarere. Synet hans og oppmerksomheten
hans er nesten samme sak.

En person som hele tiden har en maskin, bøker eller gjenstander på en fast
avstand fra seg, har en tendens til å holde oppmerksomheten sin fiksert på
nøyaktig det samme stedet som arbeidet hans var, når han går hjem. Med
andre ord forlater egentlig aldri oppmerksomheten hans jobben i det hele tatt. Selv
om han går hjem, sitter han faktisk fremdeles på kontoret. Oppmerksomheten
hans er fremdeles fiksert på arbeidsomgivelsene hans. Hvis disse omgivelsene
samsvarer med en eller annen skade eller ulykke (og hvem har ikke minst én
av disse?), begynner han å føle seg sliten eller trett.

Finnes det et botemiddel mot dette?

Selvfølgelig kunne bare en trenet Scientologi-utøver klare helt opp i denne
vanskeligheten. Men arbeideren har noe han kan gjøre.

Dette er den gale tingen å gjøre uansett om man er regnskapsfører, revisor,
kontorist, leder eller maskinoperatør. Det som er den gale tingen å gjøre, er å
forlate jobben, dra hjem, sette seg ned og fiksere oppmerksomheten på en
gjenstand som mer eller mindre er på samme avstand som det man
kontinuerlig konfronterer på jobben. Når det for eksempel gjelder en formann
som kontinuerlig snakker med menn på en bestemt avstand fra seg, er den
gale tingen å gjøre å dra hjem og snakke med sin kone på samme avstand. Før
hun vet ordet av det vil hun motta ordrer akkurat som om hun var en ansatt
på verkstedet. Det er helt klart den gale tingen å gjøre å gå hjem og sette seg
ned og lese en avis, spise litt middag og gå til sengs. Hvis en mann hadde den
rutinen at han jobbet hele dagen og så satte seg ned «for å hvile» med en bok
eller en avis om kvelden, er det helt sikkert at han før eller senere ville
begynne å føle seg fullstendig utmattet, og at han etter en stund ville falle enda
lavere enn det, og ikke engang ville undre seg over at han var uvillig til å utføre
oppgaver som han en gang syntes var veldig lette.

Finnes det en riktig ting å gjøre? Ja, det gjør det. En person som kontinuerlig
har oppmerksomheten fiksert på en eller annen arbeidsgjenstand, burde
fiksere oppmerksomheten sin på en annen måte etter arbeidstid.
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Gå en tur

Det finnes en Scientologi-prosedyre som kalles «Gå en tur». Denne
prosedyren er meget lett å utføre. Når man føler seg trett når man slutter på
jobben, burde man gå ut og gå seg en tur rundt kvartalet til man føler seg
uthvilt, uansett om tanken på å gjøre det er på grensen av hva man kan orke uten
å falle helt sammen. Kort sagt, man burde gå rundt kvartalet og se på ting inntil
man ser de tingene man går i nærheten av. Det spiller ingen rolle hvor mange
ganger man går rundt kvartalet, man burde gjøre det til man føler seg bedre.

Når man gjør dette, vil man finne at man til å begynne med kvikner til litt,
og så vil bli mye, mye trettere. Man vil bli så trett at man vet at nå burde man
gå å legge seg og få en god natts søvn. Dette er ikke øyeblikket å slutte å gå,
for man går igjennom utmattelse. Man går ut utmattelsen sin. Man håndterer
ikke utmattelsen med fysisk trening. Den fysiske treningen har alltid virket
som det viktigste momentet for folk, men treningen er relativt uviktig. Det
momentet som er viktig, er å løsne oppmerksomheten fra arbeidet og få den
over på den fysiske verden man lever i.

Når man er så trett at man knapt nok kan slepe seg av sted, eller så trett at
man er hektisk ute av stand til å hvile i det hele tatt, er det faktisk nødvendig
at man konfronterer masser. Det er til og med tvilsomt at det finnes noe sånt
som en «nedgang i fysisk energi». Det finnes naturligvis en grense for denne
prosedyren. Man kan ikke jobbe hele dagen og gå rundt kvartalet hele natten,
og gå på jobben igjen neste dag og fremdeles forvente at man skal føle seg
lettet. Men man burde helt klart tilbringe noe tid med å bli ekstrovertert etter
å ha introvertert hele dagen.

«Gå en tur» er innen rimelighetens grenser noe i nærheten av et
universalmiddel. Hvis man føler seg fiendtlig innstilt overfor sin kone, er ikke
den riktige tingen å gjøre å slå henne. Den riktige tingen å gjøre er å gå ut og
ta en tur rundt kvartalet til man føler seg bedre, og få henne til å gå rundt
kvartalet den andre veien til man oppnår en ekstrovertering fra situasjonen.
Man vil finne at alle krangler i hjemmet, særlig mellom folk som arbeider,
stammer fra det faktum at man ikke har klart å kontrollere bestemte ting i sitt
arbeidsmiljø, fordi man har blitt overfiksert (snarere enn overanstrengt) på
arbeidet sitt og situasjoner forbundet med det. Man kommer så hjem og
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Et enkelt 
botemiddel for 
utmattelse er å 
«Gå en tur». 
En person går 
ganske enkelt 
rundt kvartalet 
og ser på ting.

Dalen 
eiendoms-
mekling 
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Etter hvert som 
man fortsetter 
å gå rundt 
kvartalet og 
se på ting …

… kan følelsen 
av utmattelse 
forsvinne, noe 
som gjør at 
personen føler 
seg mer 
energisk. 

Dalen 

eiendoms-

mekling 
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prøver å finne noe man kan kontrollere. Dette er vanligvis ektefellen eller
barna. Når man til og med mislykkes der, har man en tendens til å forverres
kraftig.

Ekstrovertering av oppmerksomhet er like nødvendig som arbeidet i seg
selv. Det er ikke egentlig noe galt verken med introvertering av oppmerksomhet
eller med arbeid. Hvis man ikke hadde noe å interessere seg for, ville man falle helt
fra hverandre. Men hvis man arbeider, vil man se at en unaturlig tretthet har en
tendens til å innfinne seg. Når dette viser seg å være tilfellet, er ikke svaret
å synke ned i bevisstløshet for et par timer, slik som når man sover, men faktisk
å ekstrovertere oppmerksomheten sin, og deretter få virkelig avslappende søvn.

Disse prinsippene om ekstrovertering og introvertering har mange
forgreninger, og selv om «Gå en tur» er nesten latterlig enkel, finnes det
mange mer kompliserte Scientologi-prosedyrer hvis man ønsker å være mer
komplisert. Imidlertid vil «Gå en tur» hovedsakelig håndtere en enorm
mengde vanskeligheter som følger med arbeid. Husk at når man gjør det, vil
man først bli mer trett, og så mer våken. Dette fenomenet er kjent blant
idrettsfolk. Man sier at man får nye krefter. Å få nye krefter er egentlig å få nok
omgivelser og nok masse til å kjøre ut utmattelsen fra det forrige løpet. Det
finnes ikke noe slikt som å få nye krefter. Det finnes noe slikt som å vende
tilbake til ekstrovertering mot den fysiske verden man lever i.

Ta en titt på dem

En annen prosedyre som ligner på «Gå en tur», er en som kalles «Ta en
titt på dem». Hvis man har snakket med mennesker hele dagen, har solgt ting
til mennesker hele dagen, eller har håndtert mennesker som er vanskelige å
håndtere hele dagen, er den gale tingen å gjøre å flykte fra alle menneskene i
verden. Du skjønner, personen som blir overanstrengt når han håndterer
mennesker, har hatt store vanskeligheter med mennesker. Han har kanskje
blitt operert av leger, og det halvt sette bildet av dem stående rundt
operasjonsbordet identifiserer alle mennesker med leger for ham. Det vil si,
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alle mennesker som står stille. Dette er forresten en av grunnene til at leger
blir så grundig forhatt i et samfunn, fordi de insisterer på å praktisere kirurgi
og bedøvelse. Slike hendelser sammenfiltres med hverdagens hendelser.

Utmattelse på grunn av kontakt med mennesker oppstår fordi ens opp-
merksomhet har blitt festet på bestemte mennesker, mens man følte at
oppmerksomheten burde være på andre mennesker. Det å anstrenge opp-
merksomheten på denne måten har faktisk kuttet ned på antallet mennesker
man observerte.

Botemiddelet for dette er meget enkelt. Man bør gå til et sted hvor det er
mange mennesker, så som en jernbanestasjon eller en hovedgate, og simpelthen
gå nedover gaten og legge merke til mennesker. Bare se på mennesker – det er
det hele. Man vil finne at man etter en stund føler at mennesker ikke er så ille,
og at man har en mye vennligere holdning til dem. Og enda viktigere, hvis
man gjør det til en vane å gjøre dette sent på ettermiddagen hver dag i et par
uker, vil arbeidssituasjonen med overanstrengelse på grunn av mennesker ha en
tendens til å forsvinne.

Dette er noe av det lureste en selger kan gjøre, siden en selger i enda større
grad enn andre har en personlig interesse av å kunne håndtere mennesker og
få dem til å gjøre nøyaktig det han vil at de skal gjøre, nemlig å kjøpe det han
selger. Idet han fester oppmerksomheten sin på bare én kunde for mye, blir
han lei av hele ideen om å snakke med mennesker eller å selge, og går ned på
lavere emosjonelle nivåer i alt han gjør og driver med. Han begynner å
betrakte seg selv som svindler på alle mulige måter, og etter en stund betrakter
han seg selv som et null. Han, som de andre, burde simpelthen finne steder
med mange mennesker, og gå omkring og se på dem. Etter en stund vil han
finne ut at mennesker virkelig eksisterer, og at de ikke er så ille. En av tingene
som skjer med mennesker som befinner seg høyt oppe i regjeringen, er at de
vedvarende blir «beskyttet mot» folket, og etter en stund føler de avsky
for hele emnet, og har en tendens til å gjøre alle slags merkelige ting. (Se for
eksempel på Hitlers og Napoleons liv.)
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En person kan bli 
utmattet av 
kontakt med 
andre mennesker.

Et botemiddel 
er å gå i et godt 
befolket område, 
og legge merke til 
mennesker mens 
man går.

Etter hvert som 
man ser på 
flere og flere 
mennesker …

… vil man 
oppdage at 
man føler seg 
vennligere mot 
dem. Enhver 
følelse av 
overanstrengelse 
i forhold til 
mennesker kan 
forsvinne helt.
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Bred anvendelse

Prinsippet om ekstrovertering og introvertering kunne ha en langt bredere
anvendelse i et samfunn enn det har. Regjeringen og virksomheter generelt
kunne gjøre noe som sannsynligvis ville utslette ideen om streiker, og som
ville øke produksjonen svært merkbart. Streikende arbeidere er vanligvis
misfornøyd – ikke så mye med arbeidsbetingelsene, men med arbeidet i seg
selv. De føler at de blir gjort til offer, at de blir presset til å jobbe på tidspunkter
da de ikke har lyst til å jobbe, og en streik blir en virkelig lettelse. De kan slåss
mot noe. De kan gjøre noe annet enn å stå der å fikle med en maskin eller
regnskapsbøker. Misfornøyde arbeidere er arbeidere som streiker. Hvis folk
blir utmattet på jobben, ikke er fornøyd med jobben, er opprørt over jobben,
da kan du stole på at de vil finne tilstrekkelig med klagepunkter til å streike.
Og hvis ledelsen får nok vanskeligheter med og manglende samarbeid fra
menneskene på de lavere nivåene av kommandolinjene, er det sikkert at
ledelsen før eller senere vil skape situasjoner som forårsaker at arbeiderne
streiker. Med andre ord, dårlige arbeidsforhold er faktisk ikke grunnen til
arbeidskonflikter og problemer i arbeidslivet. Det å være trett av å jobbe i seg
selv, eller en manglende evne til å kontrollere arbeidsområdet og -omgivelsene,
er den faktiske årsaken til problemer i arbeidslivet.

Enhver ledelse som har en tilstrekkelig inntjening til å gjøre det, vil betale
en anstendig arbeidslønn hvis ledelsen ikke er fryktelig irrasjonell. Og enhver
arbeider som bare får skyggen av en sjanse, vil glad og fornøyd utføre sine
plikter. Men når selve miljøet blir overanstrengt, når selve selskapet har blitt
introvertert av skadelige handlinger fra myndighetenes side, når man viser
arbeiderne at de ikke har noen kontroll over ledelsen, kan det deretter oppstå
arbeidskonflikter. Det som ligger under alle disse selvfølgelige prinsippene, er
imidlertid prinsippene om introvertering og ekstrovertering. Arbeidere blir så
introverterte i oppgavene sine at de ikke lenger er i stand til å ha affinitet for
lederne sine, og ikke lenger er i stand til faktisk å se på arbeidsomgivelsene
sine. Derfor kan en eller annen komme og fortelle dem at alle lederne er
uhyrer, noe som selvfølgelig ikke er sant, og på ledelsesnivået kan noen komme
og fortelle dem at alle arbeiderne er uhyrer, som på sin side selvfølgelig heller
ikke er sant.

I mangel av en behandling av enkeltpersoner i stor målestokk, noe som er
en kjempemessig oppgave, kunne et fullstendig program utarbeides, som ville
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håndtere prinsippet om introvertering. Det er sikkert at hvis arbeidere eller
ledere blir introverterte nok, vil de så finne midler og måter å oppfinne
irrasjonelle spill på – så som streiker – og på den måten forstyrre produksjonen,
anstendige mellommenneskelige forhold og levekår innen fabrikken, kontoret
eller selskapet.

Botemiddelet for dette ville være å ekstrovertere arbeidere i meget stor
målestokk. En løsning på dette kunne være å gjøre det mulig for alle arbeidere
å ha to jobber. Det ville være nødvendig for selskapet, eller for beslektede
interesser så som regjeringen, å tilveiebringe et tilstrekkelig antall offentlige
arbeidsprosjekter for å skaffe arbeidere arbeid på områder der de ikke trenger
spesielle ferdigheter. Med andre ord ville en mann som alltid måtte arbeide
innendørs og med en svært ensformig oppgave, oppleve betraktelig lettelse
ved å kunne gå ut og arbeide, spesielt med noe helt annet. Som et eksempel
ville det være en stor lettelse for en revisor å kunne grave grøfter en stund. En
maskinoperatør som betjener en stasjonær maskin, ville faktisk synes at det
var en svært morsom opplevelse å kjøre rundt med en bulldoser.

En slik plan ville faktisk ta for seg introvertering og ekstrovertering i stor skala,
og få det til å skje. Arbeidere som har faste posisjoner med oppmerksomheten
svært nær seg, ville da få mulighet til å se seg rundt og håndtere ting som ville
ha en tendens til å ekstrovertere dem. Et slikt program ville være meget
krevende, men det ville helt sikkert vise seg å resultere i bedre forhold mellom
arbeidere og ledelse, bedre produksjon, og et betydelig mindre spent forhold
på arbeidsplasser og i befolkningen med hensyn til arbeid og lønn.

Kort sagt er det mange ting som kan gjøres med det grunnleggende
prinsippet om ekstrovertering–introvertering. Prinsippet er meget enkelt: Når
en enkeltperson er blitt gjort for introvertert, blir ting mindre virkelige i
omgivelsene hans, og han har mindre affinitet for dem og kan ikke kommunisere
godt med dem. I en slik tilstand blir han lett trett. Introverteringen resulterer
i tretthet, utmattelse og deretter en manglende evne til å arbeide. Botemiddelet
for dette er ekstrovertering, å se godt på og kommunisere med de videre
omgivelsene. Hvis ikke dette blir gjort – i betraktning av det faktum at enhver
arbeider står i fare for å bli skadet eller syk på en eller annen måte – da vil dette
etterfølges av en minkende spiral som gjør arbeid mindre og mindre
tiltalende, inntil det til sist ikke kan utføres i det hele tatt. Da har vi
grunnlaget, ikke bare for et uproduktivt, men for et kriminelt samfunn.
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VIKTIGHETEN 
AV ARBEID

Arbeid er det stabile datumet i dette samfunnet. Uten noe å gjøre, er det
ingenting å leve for. Et menneske som ikke kan arbeide, er så godt som dødt,
og vil vanligvis foretrekke døden, og arbeider for å oppnå den.

Med Scientologi er livets mysterier i dag ikke særlig mystiske. Mysterium
er ikke en nødvendig bestanddel. Bare det meget irrasjonelle mennesket
ønsker å bli holdt uvitende om store hemmeligheter. Scientologi har skåret
igjennom mange av kompleksitetene som er blitt satt opp for mennesket, og
har blottlagt kjernen i disse problemene. Scientologi kan, for første gang i
menneskets historie, på en forutsigbar måte øke intelligens, øke evner,
forårsake at evnen til å spille et spill vender tilbake, og den gjør det mulig for
mennesket å unnslippe fra den minkende spiralen av sine egne manglende
evner. Derfor kan arbeid i seg selv igjen bli en behagelig og hyggelig ting.

Det er en ting man har lært i Scientologi, som er meget viktig for
arbeiderens sinnstilstand. I samfunnet føler han svært ofte at han arbeider
for den neste lønningsposen, og at han ikke oppnår noe som er viktig for hele
samfunnet. Det er flere ting han ikke vet. En av disse er hvor sjeldne gode
arbeidere er. På ledernivået er det interessant å legge merke til hvor verdifull
en mann som kan håndtere og kontrollere jobber og mennesker, virkelig er
for et stort selskap. Slike mennesker er sjeldne. Alle de tomme plassene i
arbeidslivets struktur er på toppen.

Det er også en annen ting som er meget viktig. Det er det faktum at dagens
verden har blitt forledet av mentale filosofier – med den hensikt å bedra den
– til å tro at når man er død, er allting slutt og forbi, og at man ikke har noe
videre ansvar for noe som helst. Det er svært tvilsomt om dette er sant. Man
arver i morgen det man døde fra i går.

Vi vet også at mennesker ikke kan unnværes. Det er en fast fremgangsmåte
for gamle filosofier å fortelle folk at hvis de tror at de er uunnværlige, burde
de gå til kirkegården og se seg om – de menneskene var også uunnværlige.
Dette er ren og skjær tåpelighet. Hvis du virkelig så deg omhyggelig om på en
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kirkegård, ville du finne maskinkonstruktøren som i tidligere år fremstilte de
første modellene, og uten ham ville det ikke være noen industri i dag. Det er
tvilsomt om en slik bragd blir utført akkurat nå.

En industriarbeider er ikke bare en industriarbeider. En kroppsarbeider
er ikke bare en kroppsarbeider. En kontorist er ikke bare en kontorist. De er
levende, pustende, viktige støtter som hele vår sivilisasjons oppbygning hviler på.

De er ikke tannhjul i en mektig maskin. 

De er selve maskinen. �
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PRAKTISKE ØVELSER
De følgende øvelsene vil hjelpe deg å forstå dette heftet, og øke din
evne til faktisk å anvende kunnskapen. 

1 Tenk på et eksempel på en forvirring som du har observert eller opplevd.
Utarbeid for deg selv hvordan doktrinen om det stabile datum kunne ha
vært anvendt overfor den forvirringen.

2 Gå ut og finn en forvirring. Håndter den forvirringen ved å bruke
«doktrinen om det stabile datum».

3 Øv deg på å gjøre «Nå og trekke tilbake». Drill å gi kommandoene for Nå
og trekke tilbake til en vegg, idet du benevner en del av en gjenstand i
kommandoen, og peker ut og anerkjenner hver gang. Se i prosedyren
etter behov mens du driller. Drill prosedyren inntil du lett kan gjøre Nå
og trekke tilbake uten noen usikkerhet.

4 Gjør «Nå og trekke tilbake» med en annen person på hans arbeidsverktøy
eller arbeidsomgivelser.

5 Tenk på et eksempel på dårlig kontroll som du har observert eller
opplevd. Skriv ned hvorfor det var dårlig kontroll.

6 Tenk på et eksempel på god kontroll som du har observert eller opplevd.
Skriv ned hvorfor det var god kontroll.

7 Tenk på et eksempel som du har observert eller opplevd, der en person
ikke var i god kommunikasjon eller fortrolig med en maskin han betjente.
Skriv ned hvor effektiv han var i jobben, og hvilken kvalitet det var på
det han var forventet å produsere.

8 Tenk på et eksempel som du har observert eller opplevd, der en person
var i god kommunikasjon eller fortrolig med en maskin han betjente.
Skriv ned hvor effektiv han var i jobben, og hvilken kvalitet det var på
det han var forventet å produsere.

9 Gå en tur rundt kvartalet inntil du føler deg ekstrovertert og mer
årvåken.

10Finn en person som føler seg utmattet av arbeid, som er opprørt etter
en krangel i hjemmet, e.l., og få ham eller henne til å gå en tur til han
eller hun føler seg ekstrovertert.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

At scientologer har og bruker teknologi
som setter dem i stand til å overleve godt
på arbeidsplassen, gjenspeiles i det fak-
tum at mer enn 54 prosent har stillinger
som ledere, kunstnere, teknikere, ingeniører,
eiere eller deleiere av selskaper, advokater
eller innen helsevesenet.

Men anvendelsen av disse dataene har
virkning langt utover de menneskene
som anvender dem – den har en positiv
innflytelse på deres omgivelser og folk
rundt dem, og bidrar til å skape øyer av
fornuft i arbeidslivets kaos, noe man kan
se av de følgende eksemplene.

En mann som ofte var utmattet etter sitt
daglige strev, fikk se hva L. Ron Hubbard
hadde skrevet om hvordan man håndterer
utmattelse.

«Tidligere måtte jeg alltid gi meg og få
meg en hvil når jeg var utmattet, og selv
hvile håndterte ikke virkelig problemet. Den

virkelige grunnen til utmattelsen, og følgelig
den virkelige løsningen, fikk jeg liksom ikke
tak i. Utmattelse kan håndteres ved å gjøre
nettopp hva L. Ron Hubbard sier. Dette er
svært viktig for meg. Nå kan jeg holde meg
kvikk og årvåken hele dagen gjennom.»

En musiker som mottok «Nå og trekke
tilbake» på sitt område, hadde ansett seg
allerede for å være i ypperlig kommunika-
sjon med sine omgivelser. Imidlertid ble
han forbløffet over hvor mye denne enkle
handlingen forandret det han gjorde.

«Jeg hadde en storartet opplevelse med
dette, hvor jeg fikk en veldig klar idé om
en ideell situasjon for å skape musikk, og
hvilket nivå estetikk kan heves opp til. Bare
gjennom Scientologi kan et slikt ideal opp-
nås. Hvilket enkelt og virkningsfullt stykke
teknologi nå og trekke tilbake er!»

Etter å ha lært de grunnleggende dataene
om å håndtere situasjoner på arbeids-
plassen, bestemte en mann seg for at han
kunne gjøre eller bli hva han ville. Han
valgte å gå inn i cateringnæringen, og
gikk uten videre av sted og fikk en stilling
som leder i et stort cateringfirma som ser-
verte mer enn 1500 mennesker ved en ny
papirfabrikk som ble bygd i Sør-Afrika.

«Jeg hadde trettifem eller flere ansatte.
Ved å anvende det jeg hadde studert av
grunnleggende Scientologi på denne jobben,
var jeg i stand til å gjøre dem veldig produk-
tive. Det var to skift og fire ledere. Sjefen
min var alltid forundret over hvor glatt mitt
skift gikk, og hvordan vi kunne bli så fort
ferdige. På den tiden innså jeg den fulle
effektiviteten til denne teknologien, og

SUKSESS PÅ 
ARBEIDSPLASSEN

HUSSTANDER OVER 
FATTIGDOMSGRENSEN

66 %

USAS BEFOLKNING

91 %

SCIENTOLOGER

De som bruker 
Scientologi i sin 
karriere, har 
verktøyene til å 
få fremgang og 
oppnå sine mål.
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hvordan den temmelig raskt kunne endre til-
synelatende håpløse situasjoner til det bedre.» 

En ung kvinne hadde hatt lange arbeids-
dager i flere uker, og gjorde den samme
korrekturlesingen dag etter dag. En dag
oppdaget hun at denne aktiviteten, som
hun normalt ikke hadde noe problem med
å gjøre, ble vanskeligere og vanskeligere.

«Til slutt, da dagen var på hell, ga
synet mitt fullstendig opp, og i noen få sek-
under kunne jeg ikke se i det hele tatt.
Øynene gjorde vondt, og ting var litt utyde-
lige. Personen jeg korrekturleste med, kjente
botemiddelet ’Gå en tur’. Hun tok meg med
ut, og vi gikk en tur. Til å begynne med ville
jeg ikke se rundt meg fordi øynene gjorde
vondt, men hun fikk meg til å gjøre det.
Etter en liten stund sluttet øynene å gjøre
vondt, og jeg ble i stand til å se rundt meg.
Jeg ble munter igjen, og kunne fortsette å
korrekturlese uten mer anstrengelse.»

En forretningskvinne hadde vanskelig for
å komme overens med sin sjef. En venn
henviste henne til noen grunnleggende
data fra L. Ron Hubbard om hvordan man
kommer overens med andre i arbeidslivet.

«Tidligere i år hadde jeg ganske mye
vanskeligheter i firmaet mitt. Sjefen kriti-
serte meg konstant, og klaget til meg over
hver minste ting på kontoret. Men etter at
jeg studerte disse dataene, har dette endret
seg fullstendig. Når jeg nå er i nærheten av
ham, er han ikke lenger kritisk, og han
roser meg til og med. Jeg vet at det er pga.
det jeg har lært. For når jeg ikke er her, spo-
lerer han fortsatt humøret til kollegene
mine. Men jeg kan nå håndtere alle mine

omgivelser, og for meg er arbeidsforholdene
svært behagelige.»

En leder med ansvar for personalet i et
stort selskap i Sør-California, hadde betyde-
lige problemer med å hamle opp med
det antall mennesker som hun måtte ha
med å gjøre.

«Jeg hadde en lang, lang liste av navn
på mennesker som trengte min oppmerk-
somhet, og disse menneskene krevde konstant
mine tjenester. All tiden jeg kunne ha brukt
på å få ting gjort for dem, ble spist opp bare
av å avverge kravene deres. På en eller
annen måte kunne jeg ikke få noe gjort.
Desto mer ugjort arbeid som hopet seg opp,
desto mer overveldet ble jeg. Jeg bestemte
meg for å anvende ’doktrinen om det stabile
datum’. Jeg så på den ideelle scenen, og
begynte å takle hver enkelt jobb fra syns-
punktet av å ta en jobb og fullføre den, og så
gå over på den neste. Fullstendig magisk!
Mot slutten av dagen var jeg munter og
hadde en følelse av frihet. Jeg visste at jeg
hadde nye ugjorte jobber, men jeg visste
hvordan jeg skulle håndtere dem, så de var
ikke lenger noe problem.»

Utmattelse kunne ha blitt det forven-
tede resultatet av en ung kvinnes meget
harde timeplan på jobben – hvis det ikke
hadde vært for hennes bruk av tekno-
logien med å «gå en tur».

«For ca. fire år siden hadde jeg en jobb
som gymlærer på en barneskole. Jeg arbei-
det fra tidlig morgen til langt ut på
ettermiddagen, med klasse etter klasse av
veldig energiske barn.
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I den siste halvdelen av ettermiddagen
arbeidet jeg som oversetter, og så gikk jeg til
et lokalt treningsinstitutt hvor jeg gav
treningstimer frem til klokken ti om
kvelden.

Dette var en svært anstrengende time-
plan å holde på med. I de flestes øyne hadde
jeg ’all grunn’ til å bli utmattet. Men jeg ble
aldri utmattet, ganske enkelt fordi jeg
anvendte ’gå en tur’-teknikken. I friminuttene
på skolen gikk jeg en tur. Så gikk jeg fra
skolen til oversetterjobben, og rettet opp-
merksomheten ut mot omgivelsene mens jeg
gikk. Kort sagt, hver gang jeg hadde en
sjanse, brukte jeg dette. Folk pleide å beun-
dre meg for å være i så god form at jeg
kunne klare denne timeplanen, men den
virkelige hemmeligheten var anvendelsen av
denne teknologien.»

En rørlegger fra Georgia oppdaget at nå
og trekke tilbake var et av hans viktigste
arbeidsredskaper:

«Jeg har gjort nå og trekke tilbake
mange, mange ganger, alltid med stor
suksess. En gang var verkstedet mitt et forvirret
rot, med deler og verktøy i uorden som lå
strødd overalt. Jeg skyldte på at jeg hadde så
mye arbeid på den tiden. Men ved å starte å
nå og trekke tilbake, fant jeg ut at jeg ikke
komfortabelt kunne trekke meg tilbake fra
arbeidsområdet, noe som var meget uvanlig
for meg! Jeg hadde gått inn i en slags fiksert
idé om å holde tritt med arbeidsmengden, og
hadde kjørt meg svært fast i den situasjo-
nen. Da jeg oppdaget denne manglende
evnen til å trekke meg tilbake, skal du vite at
jeg følte en stor lettelse. Jeg satt ikke lenger

fast, og jeg kunne igjen få et rasjonelt syn på
tingene og få orden på verkstedet.»

Å ta effektive skritt for å håndtere en
kollega, var en givende erfaring for en
kvinne som var trent i L. Ron Hubbards
teknologi.

«For en god del år siden arbeidet jeg i et
selskap der en kvinne fikk et nervøst sam-
menbrudd. Da det skjedde, var sjefene
bekymret og visste ikke hva de skulle gjøre.
Jeg hadde en venn som var scientolog, og
som så ut til å vite hvordan man skulle
håndtere slike ting, så jeg ringte henne.

Hun sa at jeg skulle ta personen med
meg ut og gå en tur, og få henne til å se på
ting i omgivelsene. Jeg gikk inn på kontoret
og sa: ’Jeg vet hva man skal gjøre. Jeg skal ta
meg av henne.’

Jeg snakket med kvinnen, og sa at jeg
ville ta henne med ut for å gå en tur. Jeg tok
henne med ut, vi begynte å gå, og jeg ba
henne se på forskjellige ting mens vi gikk,
slik som min venn hadde sagt. Kvinnen
begynte snart å kvikne til, og ba meg om å
se på ting også! Vi fortsatte, og etter en
stund hadde hun fullstendig kommet seg ut
av vanskelighetene sine, og var mye mer
fornøyd. Jeg var så glad for at jeg kunne
gjøre noe med situasjonen i stedet for bare å
snakke om det.»

En tysk leder som ble satt til å lede et
større produksjonsprosjekt, stod overfor
en fryktinngytende forvirring. Komplek-
siteten og størrelsen på foretagendet lå
langt over alt hennes gruppe hadde prøvd
seg på før, og de var ikke forberedt på å
håndtere det. For å gjennomføre oppgaven,
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benyttet hun seg av et av L. Ron Hubbards
grunnleggende verktøy for arbeidsplassen.

«Da jeg først gikk gjennom prosjekt-
beskrivelsen, ble jeg ærlig talt nedstemt. Jeg
kunne ikke se hvordan vi kunne fullføre
jobben innenfor den tiden vi hadde til rådighet.
Mitt personale hadde aldri håndtert noe
slikt som dette, og ingen av oss hadde utdan-
nelsen eller erfaringen som trengtes for å ta
seg av visse sider ved arbeidet.

For å gjøre tingene verre, hadde vi nett-
opp avsluttet et annet større prosjekt, og vi
hadde forsatt ikke kommet oss etter den
organisasjonsmessige belastningen i forbin-
delse med dette.

Etter å ha kavet rundt i den første for-
virringen av ’Hvordan i huleste skal vi gjøre
dette?’, innså jeg at det var en forvirring. En
fryktelig enkel erkjennelse, men øynene
mine ble åpnet for midlene til å håndtere
saken. Jeg visste at jeg først måtte finne ett
enkelt stabilt datum. Derfra ville jeg hånd-
tere én ting, så en til og en til, og så på en
eller annen måte greie hele prosjektet.

Mens jeg motsto følelsen av å måtte
håndtere alt på en gang i en sinnssyk fart, så
jeg gjennom noen av de viktigste punktene
som måtte løses for å få prosjektet til å rulle,

og valgte ett av punktene som det som måtte
fastslås først: Hvem skulle lede en spesiell
fase av produksjonen. Bare det å gjøre dette,
var en lettelse. I det minste var det én
fast ting der som jeg kunne konsentrere meg
om. Jeg tok et overblikk over de mulige per-
sonalmedlemmene, utnevnte en til jobben,
og orienterte ham om ansvarsområdet. Nå
hadde jeg ikke bare en del av forvirringen
ute av veien, jeg hadde også noen til å hjelpe
meg å håndtere resten av den.

Uten å gå inn i alle detaljene om hva
som fulgte, tok vi ett punkt av gangen og
håndterte det. Hvordan skulle vi skaffe disse
råmaterialene? Hvem skulle ha ansvaret for
hvilken funksjon? Hvordan skulle vi være
sikre på at ingen ‘løse ender’ ble oversett og
ikke håndtert? Og så videre, og så videre, vi
spikret fast den ene detaljen etter den andre,
samtidig som vi skubbet den faktiske pro-
duksjonen fremover. Forvirringen var under
kontroll, og vi kom oss noen vei.

Det var slett ikke en lett jobb, og ikke
uten en del hyl og skrik og nesten-katastro-
fer. Men vi holdt fornuften fangen, og klarte
å avslutte prosjektet. Vi oppnådde også nye
stabile data fra erfaringen, som jeg er sikker
på vil få fremtidige prosjekter til å gå mye
mer knirkefritt.»
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ORDLISTE

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.

anerkjenne: å gi en anerkjennelse til (noen).
Se også anerkjennelse i denne ordlisten.

anerkjennelse: noe som blir sagt eller gjort
for å informere en annen om at hans uttalelse
eller handling er lagt merke til, forstått og
mottatt.

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

invalidere: å gjendrive, nedvurdere, diskreditere
eller fornekte noe en annen holder for å være
et faktum.

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. 

nå og trekke tilbake: en metode til å få en
person fortrolig med og i kommunikasjon
med ting, slik at han kan kontrollere dem
bedre.

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.
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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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