
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.



Fra hyllene med selvforbedringsbøker i bokhandlene, radioprogrammer
og selvhjelpsforkynnere som drar på sine foredragsturneer, tilbys
myriader av løsninger på problemene med å forstå livet. Likevel
løses ikke den endeløse strømmen av vanskeligheter som mennesket
har.

I dette heftet går L. Ron Hubbard under alle disse «løsningene»,
for i stedet å tilveiebringe grunnleggende kunnskap om hva som
faktisk utgjør forståelse.

Hva kan du gjøre med denne kunnskapen? Ved å forstå hva
forståelse virkelig er, har du verktøyene til å håndtere selve livet.
Dette betyr at du har verktøyene til å øke din forståelse av nesten
hva det skulle være, inklusive de menneskene du kjenner og kommer
i kontakt med.

Denne kunnskapen vil gjøre deg i stand til å hjelpe andre som
plages av misforståelser, ulike synspunkter, brutte forhold og andre
onder som gjør menneskets liv til en sammenhengende rekke av
besværligheter. Du vil lære komponentene i forståelse, og hvordan de
står i forhold til hverandre og skaper forståelse. Med de ferdighetene
man kan oppnå ved å studere de grunnprinsippene som er å finne
her, kan du hjelpe andre med igjen å forstå sine medmennesker og
verden omkring seg.

Selv om du her bare finner en del av den fulle teknologien som
L. Ron Hubbard utviklet om dette emnet, er det nok til å endre din
måte å ta livet på. Og det å anvende den vil hjelpe deg til å blomstre
på ethvert område av menneskelig aktivitet.

Dersom mangel på forståelse virkelig er en kilde til menneskets
problemer, så forestill deg dets potensial uten denne hindringen. Millioner
av mennesker som anvender denne kunnskapen, når høyder de en
gang bare drømte om – og klarer å hjelpe andre til å gjøre det samme. ■
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et er tre faktorer i Scientologi som er av den ytterste viktighet
når det gjelder å håndtere livet. Disse tre faktorene besvarer
spørsmål som: Hvordan kan jeg snakke til folk? Hvordan
kan jeg gi folk nye ideer? Hvordan kan jeg finne ut hva
folk tenker på? Hvordan kan jeg håndtere mitt arbeid
bedre?

Disse tre faktorene i Scientologi kalles ARC-trekanten.
Forkortelsen ARC (uttales A-R-C i stedet for arc) er et av de mest anvendelige
uttrykk som til nå er funnet på.

ARC-trekanten kalles en trekant fordi den har tre forbundne punkter. Det
første punktet er affinitet. Det andre punktet er realitet. Det tredje og viktigste
punktet er kommunikasjon.

Disse tre faktorene står i forbindelse med hverandre. Med affinitet mener
vi følelsesmessig respons. Vi mener følelsen av hengivenhet eller mangelen på
den, av emosjon eller misemosjon (irrasjonell eller upassende emosjon) i
forbindelse med livet. Med realitet mener vi solide gjenstander, de virkelige
tingene i livet. Med kommunikasjon mener vi utvekslingen av ideer mellom
to terminaler (personer som kan motta, videregi eller sende en kommunikasjon).
Uten affinitet er det ingen realitet eller kommunikasjon. Uten realitet er det
ingen affinitet eller kommunikasjon. Uten kommunikasjon er det verken
affinitet eller realitet.

For å kunne anvende ARC-trekanten under de dagligdagse omstendighetene
som man møter i livet, kreves det en forståelse av alle enkeltdelene i trekanten
og det innbyrdes forholdet dem imellom.

AFFINITET, REALITET
OG KOMMUNIKASJON

D
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Affinitet er enhver 
følelsesmessig 
holdning som 
indikerer graden av 
hengivenhet for noen 
eller noe.

Realitet er graden av 
enighet som folk har 
oppnådd. Den 
inkluderer også 
solide gjenstander, 
de virkelige tingene i 
livet.

Kommunikasjon er 
utvekslingen av 
ideer gjennom rom.
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Affinitet

Det første hjørnet i trekanten er affinitet.

Den grunnleggende definisjonen av affinitet er betraktningen om avstand,
hva enten den er god eller dårlig. Det mest grunnleggende kjennetegnet på
fullstendig affinitet ville være evnen til å oppta det samme rom som noe annet.

Ordet affinitet brukes her i betydningen kjærlighet, det å like, eller enhver annen
følelsesmessig holdning. Affinitet betraktes i Scientologi som noe mangefasettert.
Affinitet er en variabel kvalitet. Affinitet er her anvendt som et ord med ideen
«graden av hengivenhet».

Mennesket ville ikke være menneske uten affinitet. Alle dyr har til en viss
grad affinitet, men mennesket er i stand til å føle den i særlig høy grad. Lenge
før det organiserte byer, organiserte det stammer og klaner. Og før stammene
og klanene fantes det utvilsomt flokker. Det har lenge vært kjent at mennesket
har et instinktivt behov for affinitet med sine medmennesker, og det at det har
temmet andre dyr, viser at dets affinitet også omfatter andre arter. Man kunne
ha gjettet at den arten som først utviklet den høyeste graden av affinitet, ville
bli den dominerende arten på enhver planet, og dette har skjedd.

Et barn er fullt av affinitet. Ikke bare har det affinitet for sin mor og far,
sine brødre, søstre og lekekamerater, men også for sin hund og sin katt, og for
løshunder som tilfeldigvis kommer forbi. Men affinitet går videre enn dette.
Du kan ha en følelse av affinitet for gjenstander: For eksempel sier du: «Jeg
elsker hvordan årringene kommer frem i det treet.» Affinitet er en følelse av
samhørighet med jorden, den blå himmelen, regnet, mølledammen, vognhjulene
og oksefroskene.

Affinitet er aldri identifisering (bli ett med en annen i følelse eller interesse),
og heller ikke går den så langt som til empati (kraften eller tilstanden av å
forestille seg at man er en annen person, og til og med dele den personens ideer
eller følelser). Du fortsetter i svært stor grad å være deg selv når du har affinitet
for noe, men du føler også essensen av den tingen du har affinitet for. Du
fortsetter å være deg selv, og likevel kommer du nærmere det objektet du har
affinitet for. Det er ikke en bindende kvalitet. Det er ingen krav eller
betingelser involvert når man gir affinitet. For mottakeren medfører den ingen
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plikter og intet ansvar. Den er ren, enkel og naturlig, og strømmer fra individet
så lett som solskinn strømmer fra solen.

Affinitet skaper affinitet. En person som er full av denne kvaliteten, vil
automatisk oppdage at mennesker i nærheten av ham også begynner å fylles
med affinitet. Det er en beroligende, varmende og oppmuntrende påvirkning
på alle som er i stand til å motta og gi det.

Man kan raskt observere affinitetsnivået mellom individer eller grupper.
For eksempel er to menn som snakker med hverandre, enten i affinitet med
hverandre eller ikke. Hvis de ikke er det, vil de krangle. Hvis de er i affinitet
med hverandre, må to andre forhold være til stede: De må ha inngått en
enighet om en realitet, og de må være i stand til å kommunisere denne
realiteten til hverandre.

Dette bringer oss til det neste hjørnet: realitet

Realitet

Realitet kunne defineres som «det som gir inntrykk av å være». Realitet er
grunnleggende sett enighet. Det vi er enige om at er virkelig, er virkelig.

Realitet, fysisk-univers-realitet, sanses gjennom forskjellige kanaler. Vi ser
noe med øynene våre, vi hører noe med ørene våre, vi lukter noe med nesen
vår, vi berører noe med hendene våre, og vi avgjør da at det er noe. Men den
eneste måten vi vet dette på, er gjennom sansene våre, og disse sansene er
kunstige kanaler. Vi er ikke i direkte kontakt med det fysiske universet. Vi er
i kontakt med det gjennom våre sansekanaler.

Disse sansekanalene kan være sløvet. For eksempel, en mann mister synet,
og for ham finnes det ikke lys, form, farge eller dybdeoppfattelse i det fysiske
universet. Det har fortsatt en realitet for ham, men det er ikke den samme
realiteten som den en annen person har. Med andre ord, han er ikke i stand til
fullstendig å oppfatte et fysisk univers uten synssans. Man kan ikke oppfatte
disse tingene uten sanser. Så det fysiske universet ses gjennom disse sansene.

To menn kan se på et bord og være enige om at det er et bord. Det er lagd
av tre, det er brunt. Mennene er enige om det. Selvsagt forstår man at når han
sier «brun» og den andre hører «brun», kan brun faktisk være blårødt for den
første personen, men han har sagt seg enig i at det er brunt, for i hele livet hans
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har mennesker pekt på denne fargevibrasjonen og sagt «brun». Den kan i
virkeligheten være rød for den andre personen, men han gjenkjenner den som
brun. Så begge er enige, selv om det kan hende de ser noe som er forskjellig.
Men de er enige om at det er brunt, det er tre, det er et bord. Så spaserer det
en fyr inn døren, kommer bort og tar en kikk på denne tingen, og sier: «Hva!
En elefant!»

En mann sier: «Det er et bord, ikke sant? Elefanter er ...»

«Nei, det er en elefant.»

Så de andre to mennene sier at den tredje mannen er gal. Han er ikke enig
med dem. Forsøker de å kommunisere ytterligere med ham? Nei. Han er ikke

Øyenvitner som ser en ulykke eller noe kriminelt, fremlegger ofte ulike beretninger om 
hva som har skjedd. Hver person har her en forskjellig realitet om det som skjedde med 
en kvinne som ble frastjålet vesken sin.
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enig med dem. Han har ikke inngått enighet med denne realiteten. Er de i
affinitet med ham? Nei. De sier: «Denne fyren er gal.» De liker ham ikke. De
ønsker ikke å være i nærheten av ham.

La oss nå si at to personer diskuterer, og den ene sier: «Det bordet er lagd
av tre.» Og den andre sier: «Nei, det er det ikke. Det er lagd av metall som er
malt for å se ut som tre.» De begynner å diskutere dette; de forsøker å nå et
enighetspunkt, og de kan ikke nå dette enighetspunktet. En annen fyr kommer
bort og tar en kikk på bordet, og sier: «Faktisk så er beina malt for å se ut som
treverk, men platen er av tre, og den er brun, og det er et bord.» De første to
mennene når da en enighet. De føler en affinitet. Plutselig føler de seg vennlig
innstilt, og de føler seg vennligsinnet overfor den tredje mannen. Han løste
problemet. De to personene har oppnådd en enighet, og de begynner å
kommunisere.

For en person kan realitet bare bestå av hans fortolkning av sanseinntrykkene
han mottar. Den relative upåliteligheten ved disse dataene fremgår klart
gjennom de forskjellige rapportene som alltid mottas ved beskrivelsen av, la
oss si, en bilulykke. Folk som har studert dette fenomenet, rapporterer om
forbløffende store avvik mellom beskrivelsene som forskjellige observatører
gir av den samme situasjonen. Med andre ord var denne situasjonens realitet
forskjellig i sine detaljer for hver av observatørene. Faktisk finnes det et bredt
område av enighet, ekstremt bredt, menneskehetens felles enighet. Dette er
jorden. Vi er mennesker. Biler er biler. De kan kjøre når visse kjemikalier
eksploderer. Luften er luften. Solen er på himmelen. Det er vanligvis en
enighet om at et havari har inntruffet. Utover dette grunnleggende området av
enighet er det ulike tolkninger av virkeligheten.

I det alt vesentlige består realitet av at du sanser den, og din sansning av
realiteten består i stor grad av hva du kan kommunisere med andre mennesker.

Kommunikasjon

Det tredje og viktigste hjørnet i ARC-trekanten er kommunikasjon. I
menneskelige relasjoner er dette viktigere enn de andre to hjørnene av trekanten
for forståelsen av hva menneskelige relasjoner består av i dette universet.
Kommunikasjon er løsningen for alle ting. Det oppløser alt.

Hvordan kommer folk i kommunikasjon med hverandre?
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For at det skal være kommunikasjon, må det være enighet og affinitet. For
at det skal være affinitet, må det være enighet om realitet, og kommunikasjon.
For at det skal være realitet og enighet, må det være affinitet og kommunikasjon
– en, to, tre. Hvis du slår ut affinitet, forsvinner kommunikasjon og realitet.
Hvis du slår ut realitet, vil kommunikasjon og affinitet forsvinne. Hvis du slår
ut kommunikasjon, vil de alle forsvinne.

Det er flere måter å blokkere en kommunikasjonslinje på. En er å kutte
den. En annen er å gjøre den så smertefull at personen som mottar den, vil
kutte den. En tredje er å putte så mye på den at den korker seg. Dette er tre svært
viktige ting å vite om en kommunikasjonslinje. Og dessuten at kommunikasjon må
være god kommunikasjon: de nødvendige dataene sendt i den nødvendige
retningen, og mottatt.

Alt kommunikasjon vil dreie seg om, er forresten realitet og affinitet
angående det fysiske universet. Diskusjoner vil gå på hvorvidt det er eller ikke
er affinitet, eller hvorvidt det er eller ikke er enighet, og hvor man spesielt er
uenige i enigheten når det gjelder det fysiske universet.

Affinitet kan bygges opp på en rekke måter. Du kan snakke med mennesker
og bygge opp en affinitet med dem. Men husk at dette er kommunikasjon,
ikke bare prat. Det er mange, mange måter å kommunisere på. To mennesker
kan sitte og se på hverandre og være i kommunikasjon. En av måtene å
begynne å kommunisere på, er ved berøring. Du kan kjæle en katt, og katten
begynner plutselig å male; du er i kommunikasjon med katten. Du kan ta noen
i hånden, og du er i kommunikasjon med ham fordi berøring har funnet sted.
Guttene av den gamle skolen med nebb-og-klør-ideen at «alle hater egentlig
alle, og alle er i forsvarsposisjon, og det er grunnen til at vi må tvinge alle til å
være sosiale dyr», sa at grunnen til at folk håndhilser, er for å vise at de ikke
har noe våpen i hånden. Nei, det er en kommunikasjon. I Frankrike, Italia,
Spania og så videre omfavner de hverandre; det er masser av kontakt, og den
kontakten er kommunikasjon.

Hvis en person er svært ute av kommunikasjon, og du rekker ut hånden
og klapper ham på skulderen, og han vrir seg litt unna (han betrakter alle ting
som smertefulle) selv om han tar seg i det, vil du finne at han også verbalt er
ute av kommunikasjon. Du prøver å si noe til ham: «Vet du, jeg synes at dette
er et temmelig godt prosjekt, Prosjekt 342A, og jeg synes vi skulle fortsette
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med det.» Han vil sitte der og se på deg og nikke, og så vil han gå ned og
fullføre Prosjekt 36.

Du sier: «Prosjekt 36 er nettopp blitt forkastet. Vi skulle ikke gjennomføre
det i det hele tatt». Men han vet knapt at du snakker til ham. Han unngår alt
du sier. Eller han kan snakke til deg så hardt og så lenge at du ikke får en
sjanse til å fortelle ham at du ønsker å gjøre prosjekt 342A. Dette er også å
unngå deg. Han er med andre ord ute av kommunikasjon med deg. Derfor er
hans affinitet lav, og han vil ikke være enig med deg heller. Men om du kan få
ham til å bli enig i noe, vil både kommunikasjonen og affiniteten øke.

Hvis ett hjørne av 
ARC-trekanten slås 
ut, vil de resterende 
hjørnene også slås ut. 
Her kommer et barn 
fornøyd til sin mor for 
å gi henne blomster.

Moren er opptatt av 
husarbeidet og overser 
barnets kommunikasjon,  
som slås ut, snart fulgt
 av mindre affinitet og 
mindre realitet.

C

R
A

C

R A
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Dette er omtrent de viktigste dataene du kan komme borti innen området
mellommenneskelige relasjoner.

Du kan ta en hvilken som helst gruppe menn som arbeider på et prosjekt,
kaste ett blikk på formannen og mennene, og si hvorvidt disse menneskene er
i kommunikasjon med hverandre eller ikke. Om de ikke er det, arbeider de
ikke som et koordinert lag. De er ikke i kommunikasjon, kanskje fordi de ikke
er enige om hva de gjør.

Alt du behøver å gjøre, er å ta gruppen, sette dem sammen og si: «Hva er
det dere gjør?» Du spør ikke formannen, du spør hele gruppen og formannen:
«Hva er det dere gjør?»

En fyr sier: «Jeg tjener 240 kroner i uka. Det er det jeg gjør.» En annen
sier: «Vel, jeg er glad for å komme meg ut av huset hver dag. Kjerringa er
ganske lei å ha med å gjøre.» En annen sier: «Faktisk får jeg av og til kjøre
lastebilen der borte, og jeg liker å kjøre lastebilen, og jeg finner meg i resten
av disse tingene. Jeg kjører lastebilen, og jobbe må jeg jo uansett.» En annen
mann kunne si, hvis han var ærlig: «Jeg blir i denne jobben fordi jeg hater
denne dusten dere har her som formann. Hvis jeg kan vie livet mitt til å gjøre
livet surt for ham, gjør det meg jaggu glad.»

Du trodde hele tiden at disse mennene tenkte at de planerte en vei. Ikke
én av dem tenkte at de planerte en vei. Du trodde de bygde en vei. Ikke én av
dem bygde en vei. Ikke én av dem planerte engang.

Dette arbeidslaget kan være ulykkelig og ineffektivt, men du samler dem,
og du sier: «Vel, dere vet at en dag kommer massevis av biler til å kjøre på
denne veien. Kanskje de kommer til å kollidere fra tid til annen og så videre,
men massevis av biler kommer til å kjøre på denne veien. Dere bygger en vei,
gutter. Det er en ganske tung jobb, men noen må gjøre den. Mange mennesker
kommer til å takke dere for å ha bygd denne veien. Jeg vet at dere ikke bryr
dere noe om det, men det er faktisk det vi driver med her. Jeg vil gjerne ha
noen forslag fra dere om hvordan vi kunne bygge denne veien lite grann bedre.»
Plutselig bygger hele arbeidslaget en vei. Affinitet, realitet og kommunikasjon går
rett til værs.
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ARC-TREKANTEN
Hvert punkt på ARC-trekanten er avhengig av de to andre, og begge to er

avhengig av det første. Man kan ikke skjære ned på ett uten å skjære ned på
de andre to. Man kan ikke rehabilitere ett uten å rehabilitere de to andre. På
den positive siden kan man rehabilitere ethvert punkt på trekanten ved å
rehabilitere ethvert annet punkt på den.

Det innbyrdes forholdet i trekanten blir synlig så snart man spør: «Har du
noensinne forsøkt å snakke til en sint mann?» Uten en høy grad av affinitet og
uten noe grunnlag av enighet, er det ingen kommunikasjon. Uten kommunikasjon
og noe grunnlag av følelsesmessig respons, kan det ikke være noen realitet.
Uten noe grunnlag av enighet og kommunikasjon, kan det ikke være noen
affinitet. Derfor kaller vi disse tre tingene for en trekant. Med mindre vi har to
hjørner i en trekant, kan det ikke være et tredje hjørne. Ønsker man et hvilket
som helst hjørne, må man inkludere de andre to.

Trekanten er ikke en likesidet trekant. Affinitet og realitet er langt mindre
viktig enn kommunikasjon. Det kan sies at trekanten starter med kommunikasjon,
som skaper affinitet og realitet.

Siden hver av disse tre sidene av eksistensen er avhengig av de to andre,
vil alt som påvirker en av disse, på lignende måte påvirke de andre. Det er
svært vanskelig å oppleve en tilbakegang i affinitet uten at det også skjer en
blokkering av kommunikasjon, og en påfølgende forringelse av realiteten.

La oss ta et kjærestepar som krangler: En av dem tilbyr den andre affinitet
på en viss måte. Denne affiniteten blir enten avvist eller ikke anerkjent. Den
som tilbød sin kjærlighet, føler seg såret og begynner å avbryte kommunikasjonen.
Den andre parten , som ikke forstår dette bruddet, føler seg også såret og gjør
kommunikasjonsbruddet enda større. Området av enighet for dem blir uunngåelig
redusert, og realiteten på forholdet deres begynner å forsvinne. Siden de ikke
lenger er enige om realitet, er det mindre sjanser for affinitet mellom dem, og
den nedadgående spiralen fortsetter.

Det er tre måter å snu denne spiralen på. En er å heve individets nødvendighetsnivå.
En annen er ved at en utenforliggende kraft kommer imellom, og tvinger paret til å bli
enige eller kommunisere. Den tredje er ved Scientologi-prosessing.
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Affinitet, realitet og kommunikasjon danner ARC-trekanten, der hvert punkt er avhengig 
av de andre to. Disse er bestanddelene i forståelse.

KOMMUNIKASJON

F O R S T Å E L S E

REALITET AFFINITET

13



Scientologi-prosessing er en presis, grundig kodifisert aktivitet med eksakte
prosedyrer. Det er en svært unik form for personlig rådgivning, som hjelper et
individ med å se på sin egen eksistens, og forbedrer dets evne til å konfrontere
hva det er og hvor det er.

Med mindre man anvender en av disse tre måtene for å snu spiralen, vil all
realitet som er bygd opp i parforholdet, til sist forsvinne, og begge to ville være
skadet i deres totale realitet, deres totale evne til å kommunisere og deres
totale evne til affinitet.

Heldigvis virker spiralen begge veier. Alt som hever affinitetsnivået, vil
også heve evnen til å kommunisere, og heve realitetssansen.

Det å bli forelsket er et godt eksempel på å heve evnen til å kommunisere,
og på en høynet realitetssans forårsaket av en plutselig heving av affinitet. Det
har skjedd med deg; du vil huske den herlige duften av luft, følelsen av
hengivenhet for den gode, solide jorden, hvordan stjernene syntes å skinne
enda klarere, og den plutselige, nye evnen til å uttrykke deg.

Hvis du noen gang har vært alene og i en minkende spiral, vil du sannsynligvis,
bare ved at telefonen ringte og en venns stemme nådde deg, ha opplevd at den
nedadgående spiralen stanset opp på grunn av økt kommunikasjon. Dette er
særlig sant hvis vennen tilfeldigvis er en person som du lett kommuniserer
med, og som synes å forstå kommunikasjonen du prøver å gi ham. Etter en
slik opplevelse er du sannsynligvis bevisst om en mye sterkere interesse for
tingene rundt deg (realitet) og en følelse av økt affinitet innvendig.

Et troppetransportskip nærmet seg sakte Golden Gate-broen, fylt med
tropper som hadde vært til sjøs i mange måneder. Etter hvert som skipet sakte
nærmet seg broen, ble alle om bord svært stille, inntil ingen til slutt snakket i
det hele tatt. Men plutselig, som på et forhåndsavtalt signal, akkurat da
baugen på skipet kom klar av broen, brøt mennene som stod der, ut i en
fantastisk jubel, som fortsatte nedover langs skipet etter hvert som det fløt
under broen. Plutselig snakket alle begeistret med hverandre. Menn som
knapt kjente hverandre, klappet hverandre på ryggen som om de var brødre.
Amerika gjenvant noe av sin realitet for disse mennene, og kommunikasjonen
og affiniteten gikk plutselig opp. Hurtig!

Affinitet, realitet og kommunikasjon er deler av dagliglivet – fra et barn på
vei til skolen, via familieforhold og til ledelsen av en hel nasjon. Og tilsvarende
utbredt er uvitenheten om at de finnes og hvordan de anvendes – ellers ville
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man ikke kontinuerlig bli oversvømt av de daglige nyhetene om uro, strid og
lidelser, som ganske enkelt er forårsaket av mangel på forståelse.

Imidlertid vil kunnskap om disse komponentene bare bringe en et stykke
på vei. De må anvendes. Men hvordan gjør man dette?

En persons ARC 
kan være lav ...

… men kan raskt 
heves gjennom 
kommunikasjon fra 
noen som 
vedkommende har 
høy ARC med.

C

R A

C

R A
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En vesentlig anvendelse av ARC er å heve affiniteten, 
realiteten og kommunikasjonen, og dermed forståelsen, 
mellom en selv og en annen. Hvordan snakker man til 
en annen?

Måten å gjøre dette på, er å etablere realitet  ved å finne 
noe som du og den andre personen kan være enige i.

Så forsøker du å opprettholde et så høyt 
affinitetsnivå som mulig ved å vite at det er noe 
du kan like ved ham.

Hvordan heve ARC

Fotografi
Fotografi
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Alle tre hjørnene i 
ARC-trekanten vil 
nå ha blitt 
etablert, og du er i 
stand til å snakke 
til ham. Forståelse 
vil være mulig 
fordi livets tre 
bestanddeler
– affinitet,
realitet og 
kommunikasjon
– er til stede.
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HVORDAN BRUKE
 ARC-TREKANTEN

Gitt disse prinsippene for ARC-trekanten og dens deler, hvordan ville du
snakke til en mann?

Du kan ikke snakke på skikkelig måte til en mann hvis du befinner deg i
en tilstand av underapati (en tilstand av manglende interesse under apati).
Faktisk ville du ikke snakke til ham i det hele tatt. Du ville være nødt til å ha
en litt høyere affinitet enn som så for å diskutere noe med noen. Din evne til
å snakke til en bestemt person har å gjøre med din følelsesmessige reaksjon
overfor denne bestemte personen. Alle har forskjellige følelsesmessige reaksjoner
overfor forskjellige mennesker rundt seg. I lys av det faktum at to terminaler,
eller det vil si to mennesker, alltid er involvert i kommunikasjon, kan man se
at en annen er nødt til å være litt virkelig. Hvis man overhodet ikke bryr seg
om andre mennesker, vil man ha en god del vanskeligheter med å snakke til
dem, det er sikkert. Måten å snakke til en mann på vil da være å finne noe man
kan like ved ham, og å diskutere noe han kan være enig i. Dette er undergangen
til mange nye ideer: Man diskuterer ikke emner som den andre personen har
det minste fnugg av enighet med. Og vi kommer frem til en siste faktor med
hensyn til realitet.

Det som vi er enige om, er gjerne mer virkelig enn det vi ikke er enige i.
Det er en bestemt vekselvirkning mellom enighet og realitet. De ting er
virkelige som vi er enige om er virkelige. De ting er ikke virkelige som vi er
enige om ikke er virkelige. På de ting som vi er uenige om, har vi svært liten
realitet. Et eksperiment basert på dette ville være en endog spøkefull diskusjon
mellom to menn om en tredje mann som er til stede. De to mennene er enige
om noe som den tredje mannen er uenig i. Den tredje mannen vil gå ned i
følelsesmessig tone, og vil faktisk bli mindre virkelig for de to mennene som
diskuterer ham.

Hvordan snakker du så til en mann? Du etablerer realitet ved å finne noe
som dere begge er enige om. Så forsøker du å opprettholde et så høyt affinitetsnivå
som mulig ved å vite at det er noe du kan like ved ham. Og så kan du snakke
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med ham. Hvis du ikke har de to første tilstandene, er det temmelig sikkert at
den tredje tilstanden ikke vil være til stede, hvilket betyr at det ikke vil være
lett for deg å snakke med ham.

Affinitet, og realitet og kommunikasjon er gjensidig avhengig av hverandre,
og når én faller, faller de to andre også. Når en heves, heves de to andre også.
Det er bare nødvendig å forbedre ett hjørne av denne svært verdifulle trekanten
i Scientologi for å forbedre de to gjenværende hjørnene. Det er bare nødvendig
å forbedre to hjørner i trekanten for å forbedre det tredje.

Forståelse

Forståelse er sammensatt av affinitet, realitet og kommunikasjon. Når et
individs forståelse er stor, er dets ARC temmelig høy, og når et individs evne
til å forstå er liten, er dets ARC tilsvarende liten.

Når vi har hevet disse tre delene, har vi hevet en persons forståelse. Det er
anvendelsen av ARC-trekanten som gjør dette.

Denne trekanten er nøkkelprinsippet for levende relasjoner. Den er
fellesnevneren for alle livets aktiviteter. Å anvende den vil bety større forståelse for
selve livet. �
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PRAKTISKE ØVELSER
De følgende øvelsene vil hjelpe deg til å forstå ARC bedre, og øke din evne
til å anvende den.

1 Se deg omkring i omgivelsene, og finn ti eksempler på et individ som viser
affinitet.

2 Se deg omkring i omgivelsene, og finn ti eksempler på to eller flere
individer som har realitet om noe.

3 Se deg omkring i omgivelsene, og finn ti eksempler på kommunikasjon.

4 Finn flere eksempler på affinitet, realitet og kommunikasjon, og legg
merke til hvordan de står i forhold til hverandre. Fortsett å finne eksempler
på affinitet, realitet og kommunikasjon som ovenfor, inntil du klart ser
forholdet mellom disse og er sikker på at hver av dem avhenger av de to
andre.

5 Ved å anvende data som du har lært om ARC-trekanten, hev realiteten
mellom deg selv og en annen person. Etabler realitet ved å finne noe som
du og den andre personen er enige om. Gjenta dette med forskjellige
mennesker så mange ganger som nødvendig, inntil du med letthet kan
heve realiteten mellom deg selv og en annen.

6 Ved å anvende data som du har lært om ARC-trekanten, øk affiniteten mellom
deg selv og en annen person. Finn noe du kan like ved personen, og legg merke
til forskjellen i affiniteten som du har for personen som et resultat. Gjenta
dette med forskjellige personer så mange ganger som nødvendig, inntil du
kan øke affiniteten mellom deg selv og en annen med letthet.

7 Ved å anvende data du har lært om ARC-trekanten, hev kommunikasjons-
nivået mellom deg selv og en annen person. Gjenta dette med andre
mennesker, om og om igjen, inntil du er sikker på at du kan heve kommu-
nikasjonsnivået mellom deg selv og andre.

8 Ved å anvende data du har lært om ARC-trekanten, øk ARC mellom deg
selv og en annen person. Gjenta dette med andre mennesker, om og om
igjen, inntil du er sikker på at du kan øke ARC mellom deg selv og andre.
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RESULTATER FRA ANVENDELSE

De som kjenner og anvender bestand-
delene i forståelse – affinitet, realitet og
kommunikasjon – oppnår kontroll over
situasjoner som uten denne kunnskapen
kunne få dem til å bli handlingslammet.
Mekanismene i ARC er enkle, og likevel
effektive når de anvendes for å løse sider
av livet.

Når man har med andre å gjøre, hva enten
det dreier seg om å skape nye relasjoner,
opprettholde gode relasjoner, eller reparere
dem som har kommet galt av sted, er
anvendelsen av ARC-trekanten nøkkelen
som åpner opp tidligere låste dører til har-
moni og forståelse.

Krangler mellom kjærester, slektninger
som ikke vil snakke med hverandre, sinte
sjefer, «naturlige» antipatier, generasjons-
kløfter – alt dette løser seg opp under den
beroligende innflytelsen av ARC. Har man
først lært om ARC-trekanten, glemmer
man den ikke eller lar være å bruke den.
Den blir raskt en måte å håndtere livet på.
De som anvender den, sier at de ikke kan
forestille seg å overleve uten. At den er en
av livets «ABC-er», gjenspeiles i de føl-
gende eksemplene.

En rettsreferent i USA hadde enorme
problemer med å komme overens med
sine foreldre. Hun hadde opprørt dem, og
kunne derfor ikke lenger stå ansikt til
ansikt med dem, og hadde sluttet å kom-
munisere med dem. Hennes far sendte
henne sinte brev som opprørte henne
enormt, fordi hun elsket og respekterte
sine foreldre. En venn kom til henne på
denne tiden, og viste henne L. Ron Hubbards
materialer om ARC, for å hjelpe med

denne situasjonen. Her er hva som
skjedde:

«Mine foreldre og jeg hadde blitt mer og
mer fremmede for hverandre. Disse dataene
fra L. Ron Hubbard viste meg eksakt hva
som var galt, og gav meg en veldig lett
anvendelig løsning. Ved å etablere realitet
med foreldrene mine kunne jeg kommuni-
sere med dem uten å opprøre dem. Etter det
skrev min far til meg, og for første gang i
mitt liv sa han: ’Jeg er glad i deg’ til meg. Jeg
kunne ha dødd av lykke. Det å anvende
disse dataene gjenopprettet ikke bare forhold-
et vårt, det gjorde det varmere enn det
noensinne hadde vært.»

Peppen hadde forsvunnet fra ekteskapet
til et par med fem barn. En venn av dem
lyttet til kvinnen, som klagde over at de
ikke lenger hadde noe felles, og gled fra
hverandre. Vennen bestemte seg for å
gjøre noe for å hjelpe både barna og paret.

«For å gjøre noe med dette fortalte jeg min
venn om ARC-trekanten, og gikk gjennom alle
delene av den med henne. Hun innså at hun og
mannen ikke var i kommunikasjon med
hverandre, og ikke hadde noen felles realitet

FORHOLD
En nylig 
spørreundersøkelse 
gjenspeiler hvordan 
mennesker anser det som 
vitalt å forbedre 
forståelsen i sitt forhold til 
andre, ha nære venner og 
venner man kan stole på. 
Ved å anvende 
informasjonen i dette 
heftet har tallrike 
personer overvunnet 
barrierene som har 
avholdt dem fra å oppnå 
et bedre forhold til andre.

77,7 % 
Ha ærlige 

venner 
som jeg 
stoler på

67,3 % 
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lenger. Hun var opptatt med å oppdra sine fem
barn, mens han arbeidet. Det var ganske
annerledes enn da de beilet til hverandre som
tenåringer.

Så vi utarbeidet en løsning. De gikk ut
på byen, bare de to. Hun anvendte ARC-
trekanten for å komme i kommunikasjon
med sin mann om punkter av felles realitet,
som startet med en film som de hadde sett
sammen. Fra det punktet kom de i enda
bedre kommunikasjon med hverandre, og
ekteskapet bedret seg og fortsatte å bedre
seg. Det var virkelig herlig å kunne anvende
et slikt grunnleggende og enkelt verktøy for
å holde en familie med fem barn sammen.»

Los Angeles hadde en ung kvinne et
vanskelig forhold til sin bror. Helt siden
barndommen hadde de alltid hakket på
hverandre, konstant tørnet sammen. Hennes
bror hadde startet med harde stoffer, og
ble mer og mer kritisk overfor andre. Etter
å ha lært noen av de grunnleggende prin-
sippene om affinitet, realitet og kommuni-
kasjon i Scientologi, bestemte kvinnen
seg for å håndtere dette forholdet, og bror-
ens kritikk av henne og livet generelt.
Hun anvendte sine nye ferdigheter, og
kom i kommunikasjon med ham.

«Jeg anvendte det jeg hadde lært om
kommunikasjon, og fant nøyaktig den tingen
som ruinerte livet hans. Han hadde vært en
av de mest lovende idrettsutøverne da han
gikk på videregående skole, men hadde ikke
gått videre for å oppnå sine mål. Han sa til
meg at han ønsket å ha ting å strebe mot i
livet, og at han ønsket å oppnå dem. Mens
han snakket med meg, innså han at det var
det å oppgi målene hans som sannsynligvis
hadde ført ham inn i stoffmisbruk. Etter det
håndterte broren min stoffproblemet sitt, og
begynte å foreta seg andre positive ting for å
forbedre livet sitt. Tidligere gikk han fra for-
hold til forhold i årevis, men etter det falt
han til ro og giftet seg. Forholdet vårt bedret

seg fra det punktet av, og nå respekterer han
meg for det jeg gjør.»

På slutten av videregående skole hadde
en ung mann forandret seg fra å være en
utadvendt og lykkelig tenåring, til å bli
innadvendt og ynkelig. Evner han tidligere
hadde hatt glede av, som den enkle evnen
til å hjelpe folk bare ved å lytte til dem, og
en naturlig evne til å oppmuntre andre og
få dem til å like seg selv – alt dette syntes å
ha forsvunnet innen han fullførte utdannel-
sen. Han tok stoffer, og var forvirret og for-
tapt.

«Jeg trodde aldri at jeg skulle gjenvinne
disse evnene. Så fant jeg Scientologi, og ting
forandret seg. Jeg lærte om et svært enkelt,
men effektivt prinsipp kalt ARC-trekanten.
Alle kan anvende dette prinsippet i daglig-
livet. Jeg fant at jeg med det kunne forbedre
ethvert område i livet mitt. Jeg lærte eksakt
hvordan jeg skulle anvende kommunika-
sjon med andre mennesker for å øke affinitet
og realitet, og skape forståelse. Det fungerer.
Jeg kan hjelpe folk som aldri før gjennom min
nye forståelse av kommunikasjon og ARC-
trekanten. Det finnes noe slikt som virkelig
hjelp og virkelig håp, så lenge Scientologi
brukes av folk som deg og meg. Men lytt
ikke til meg – les heller L. Ron Hubbards
bøker og finn det ut selv.

En elektriker oppdaget at ubehagelig-
hetene og misforståelsene som kan oppstå
når man arbeider nært sammen med
andre ikke bare kunne redusere effektivi-
teten, men også tilfredsstillelsen ved
arbeidet. Bruk av prinsippet med ARC-
trekanten frembrakte en forandring til det
bedre.

«Jeg pleide å ha problemer med å for-
holde meg til flere av kundene og medarbeid-
erne mine. Jeg kom bare ikke godt ut av det
med dem. Jeg tenkte at dette bare var slik
livet var, og selv om jeg ikke likte det, virket
det ikke som om det var noe jeg kunne gjøre
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med det. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg kastet
bort på krangler, manglende samarbeid og
misforståelser. For ikke å snakke om forsink-
elsene som kan oppstå når folk som er
ment å skulle arbeide sammen ikke kom-
mer godt ut av det med hverandre. Det ser ut
som om alt som kan gå galt under slike
omstendigheter går galt, og det gjør ting
verre.

Jeg har gang på gang oppdaget at når jeg
ikke liker noen, hvis jeg tar meg tid til å
komme i kommunikasjon med personen,
uansett hvor ’bagatellmessig’ eller ’uviktig’
emnet er, så blir antipatien mindre eller bare
forsvinner fullstendig. Det er helt magisk.
Dette er viktig for arbeidet mitt der jeg kom-
mer i kontakt med ganske mange mennesker.

Å kunne forhindre opprørthet og tretter,
eller kunne takle dem hvis de forekommer,
er uvurderlig. Det har spart meg for hundre-
vis av timer som ellers ville ha vært bortkast-
et. Og jeg kan ikke engang måle alt stresset,
all den personlige misstemningen og opp-
rørtheten det har spart meg og andre for.
Det er en avgjort bonus!»

En kvinne fra Medford, Oregon, taklet
lett en ubehagelig situasjon i familien sin
ved å bruke ARC-trekanten. 

«I mange år grudde broren min, søster-
en min og jeg oss for å besøke moren vår.
Grunnen? Hun ville insistere på at vi lyttet
til hennes langtrukne og detaljerte kommen-
tarer til den siste artikkelen eller boken hun
hadde lest, og så forvente at vi skulle komme
med våre meninger eller kommentarer. Vi
torde ikke være uenige med henne fordi det
ville gjøre henne fryktelig opprørt. Vi
bestemte oss for at det beste å gjøre var å
holde oss unna.

Etter å ha studert L. Ron Hubbards data
om ARC-trekanten innså jeg at mor bare
prøvde å etablere realitet mellom oss. Hun
manglet noen som ville være enig med
henne, så ARC-en hennes hadde falt til et
meget lavt punkt. Den neste gangen jeg

besøkte henne la jeg vekt på å lytte nøye til
det hun hadde å si, og så la henne få vite at
jeg virkelig forstod hva hun snakket om. Det
fungerte fantastisk. Realiteten gikk opp, affini-
teten skjøt til værs og vi var i stand til å
kommunisere virkelig godt med hverandre
for første gang på mange år.

Jeg fortalte broren og søsteren min hva
jeg hadde gjort og hvorfor. Nå har vi ikke noe
problem med å kommunisere med moren vår,
og vi er alle mye gladere på grunn av det.»

En stor forbedring i forholdet til sin far
var hva en engelsk jente fikk igjen for å ta
i bruk teknologien om ARC.

«For noen måneder siden besøkte jeg
faren min etter at jeg hadde vært hjemmefra
i mange år. Den siste gangen jeg hadde sett
ham var jeg ganske ung og jeg hadde aldri
egentlig hatt noen særlig meningsfulle sam-
taler med ham. Denne gangen hadde jeg
teknologien om ARC, og jeg brukte den
mens vi snakket.

Selv om han var glad for å se meg, var
det tydelig at det var noe som bekymret
ham, så jeg fikk samtalen over på hvordan
han virkelig hadde det. Han fortalte meg om
noen av vanskelighetene han hadde støtt på.
Dette økte min realitet om hva som plaget
ham, og jeg fortalte ham at jeg virkelig
kunne forstå situasjonen.

Bare med denne enkle handlingen ga
han et stort sukk av lettelse, satte seg opp i
stolen og så mye gladere ut – som om livet
ikke var så umulig å leve lenger. Jeg vil
påstå at han så minst to år yngre ut! Jeg tror
ikke noen faktisk hadde forstått kommuni-
kasjonen hans og anerkjent den på lang tid.

De siste par dagene besøket varte kunne
vi snakke om alt. Det var akkurat som å
snakke med en gammel venn. Vår realitet og
affinitet for hverandre steg høyt til værs. Det
var fantastisk!» 
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Prinsippet med ARC-trekanten danner
grunnlaget for ethvert nært forhold, noe
som en kvinne fra Philadelphia erfarte:

«Kort tid etter at jeg begynte å studere
Scientologi hadde jeg en meget spesiell opp-
levelse som demonstrerte kraften i ARC-
trekanten for meg.

Jeg hadde fått en ny venn, en person
som hadde fått noe profesjonell trening i
rådgivningsteknologi i Scientologi. Jeg var
forbløffet over denne personens evne til å
kommunisere. Den var bedre enn jeg noen-
sinne hadde opplevd. 

Vi ble svært gode venner, og jeg kunne
snakke med ham på en måte som jeg aldri
hadde snakket med noen andre på før. Jeg
visste at han forstod hva jeg hadde å si. En
gang sa jeg til ham at jeg behøvde å fortelle
ham noe som var veldig viktig for meg og
veldig vanskelig å snakke om. Han tok meg
med til et rolig sted og ventet så tålmodig på
at jeg skulle samle nok mot til å kunne si
det. Jeg fortalte ham det og opplevde så å få
den mest perfekte anerkjennelsen jeg kunne
ha forestilt meg.

Det var fullstendig klart for meg at det
jeg hadde sagt var virkelig for ham og at
han forstod det fullstendig. Og selvfølgelig
var affiniteten mellom oss på det tidspunktet
enorm. Jeg satte utrolig pris på ham og hans
evne. Det var nok en demonstrasjon for meg
av kraften i ARC-trekanten.»

Ved å vite at kommunikasjon er middelet
som løser alt og at virkelig vennskap er
basert på ARC, kunne en tysk guttespeider
løse en uenighet som hadde ødelagt
vennskapet hans med en annen gutt.

«Jeg hadde en veldig god venn som var i
den samme guttespeidertroppen og han
besluttet seg for å forlate gruppen. Jeg var
veldig opprørt over ham og var ikke villig til
å ha noe særlig mer med ham å gjøre; på
den andre siden var jeg lei meg fordi vi
hadde vært veldig gode venner.

En ettermiddag ville broren hans gå på
kino sammen med oss begge.

Jeg sa motvillig ja, og bestemte meg så
for ’Ok. Jeg skal bare komme tilbake i ARC
med ham og finne ut nøyaktig hva som
skjedde og fortelle ham rett ut hvordan det
opprørte meg at han forlot speidergruppen
vår.’

Jeg fortalte ham alt sammen og følte
meg umiddelbart mye bedre. Han forklarte
meg hvorfor han hadde truffet den beslut-
ningen. Jeg kunne nå forstå hva som hadde
skjedd fordi min realitet hadde økt gjennom
kommunikasjon. Så snart vi hadde ryddet
denne opprørtheten av veien var vi verdens
beste venner igjen.»

En student ved universitetet i Barcelona
hadde store vanskeligheter med å takle
folk og situasjoner. Løsningen hans var å
trekke seg tilbake fra livet – inntil han
fant ut om det innbyrdes forholdet mellom
affinitet, realitet og kommunikasjon.

«Jeg lærte først om ARC for mange år
siden da jeg gikk på universitetet. Jeg innså
at jeg kunne kommunisere, men kommuni-
kasjonen min manglet affinitet. Da jeg for-
stod hva affinitet var, begynte jeg å legge
mer inn i kommunikasjonen min med andre
og se på dem fra et annet synspunkt.

Umiddelbart så jeg at affiniteten som
jeg la der kom tidoblet tilbake. Det kan se
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normalt ut, men for meg var det ganske
mirakuløst. Jeg pleide bare å passe mine
egne saker, og snakket ikke noe særlig med
folk. Men etter å ha lest om ARC begynte jeg
med virkelig kommunikasjon og utveksling
av ideer og følelser med andre mennesker.

Det merkelig er at jeg begynte å få mer
og mer realitet om meg selv og andre og kom
til et punkt hvor jeg var i kontroll over
enhver situasjon som jeg stod overfor.

Jeg begynte å få gjort det jeg ønsket å få
gjort, og min evne til å forutsi hva som kom
til å skje forbløffet meg. Jeg begynte å kom-
munisere med personene i klassen min og få
en konstruktiv måte å se ting på; folk kom
til meg for å gratulere meg bare av den enkle
grunn at jeg kommuniserte og innførte en

viss grad av målbevissthet i de vanligvis
apatiske kursrommene på universitetet.

Før jeg hadde noen idé om ARC-trekanten
var mitt synspunkt at den beste løsningen på
alle mine problemer var å bli en eremitt, å
gjemme meg bort på en isolert bondegård
eller i et klasserom der jeg ville undervise i
litteratur, og ignorere det som skjedde i ver-
den. Jeg endret meg fra å ha en innadvendt
og passiv holdning til en som var positiv og
dynamisk. Bare ved å forstå hva affinitet er.
Jeg føler affinitet for mennesker og for denne
planeten. Jeg vet at hvis flere mennesker for-
står disse dataene, vil vi kunne skape et sted
hvor alle virkelig kan være lykkelige. Som,
når alt kommer til alt, er det vi alle ønsker.»
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OM
 L. RON HUBBARD

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

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

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

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

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

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

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

ARC-trekanten: en trekant som er et symbol
på det faktum at affinitet, realitet og kommu-
nikasjon virker sammen for å skape forståelse.
Ikke noe punkt i trekanten kan heves uten
også å heve de andre to punktene, og intet
punkt i den kan senkes uten at det også senker
de andre to punktene.

kommunikasjon: utvekslingen av ideer
gjennom rom mellom to individer.

kommunikasjonslinje: veien som en
kommunikasjon beveger seg på fra en person
til en annen.

konfrontere: stå ansikt til ansikt med uten å
vike tilbake eller unngå. Evnen til å konfrontere
er faktisk evnen til komfortabelt å være der
og oppfatte med sansene.

misemosjon: irrasjonell eller upassende
emosjon. Det er et lagd ord, hentet fra mis- (feil)
+ emosjon. Å si at en person var misemosjonell,
ville angi at personen ikke viste emosjonen som
de faktiske omstendighetene i situasjonen

krevde. Å være misemosjonell ville være
synonymt med å være irrasjonell. Man kan
rettferdig bedømme enhver persons rasjonalitet
etter hvor korrekt emosjonen han fremviser
er under gitte omstendigheter. Å være glad og
lykkelig når omstendighetene taler for glede
og lykke, ville være rasjonelt. Å vise sorg uten
tilstrekkelig grunn i nåtid, ville være irrasjonelt.

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. 

realitet: det som ser ut til å være. Realitet er
grunnleggende 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.

terminal: en person, et punkt eller en posisjon
som kan motta, videresende eller sende en
kommunikasjon. 
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