HVAD ER EN RON’S ORG?
Af Marianne Hagen Senior C/S Ron’s Org USA.

Da der synes at være nogen forvirring om hvad Ron’s Org står for, vil jeg beskrive noget baggrunds
information for at klarlægge emnet.
Initialerne R-O-N-S er faktisk et akronym (initialord) af organisationens fulde navn: Ron’s
Organisation og netværk for standard teknologi. Efter at Kaptajn Bill Robertson var begyndt at
udvikle den øvre del af broen, blev navnet foreslået af en af hans elever.
Da Kaptajn Bill i begyndelsen begyndte at auditere på NOT,s opdagede han, at denne teknologi var
blevet ændret på nogle vigtige punkter og fortsatte så sin udvikling, frem til det vi nu kender som
Excalibur, tidligere kaldt Super NOT,s eller Super 7. Excalibur færdiggør trinnet kendt som NOT,s
og indeholder efterfølgende OT livsreparation, tilsvarende CoS OT 8 uden dog at benytte meget af
dettes teknologi. Efterfølgende opdagede Bill andre stadier af case der fremkom efter hvert opnået
trin. Denne udvikling fortsatte frem til OT 16, kulminerende med ”Super Static Rundown”. På dette
niveau antog han at havde opnået casefrihed, eller at havde færdiggjort den auditerede del af broen,
begrundet ved, at han i to måneder havde en konstant flydende TA. Han fortsatte med at notere sig
nye opdagelser på andre områder hvor der var case som krævede håndtering. Disse noter blev
derefter en del af hvad vi nu kender som ”Games Master Course”. Dette kursus er lignende SHSBC,
idet det indeholder en hel serie af forskning og dækker hele uviklingen af dette særlige trin. Han
fortsatte med at finde flere områder som det viste sig nødvendigt at håndtere og derved fremkom,
”Games Series Course”, ”Games Basics Course”, og de fire ”Source Operations Levels”.
Det sidste trin på broen var ”Viable Application of Source Training”, forkortet til ”VAST”. Der var
dog endnu et pilot trin kaldet VAST+ som blev lavet af ca. et halvt dusin og som tog sig af selve
kropsorganisationen. Excalibur begynder med få indkøringssessions af en auditor og auditeres
derefter ligesom resten af broen, fuldstændig solo, undtaget hvis der er behov for et review.
CBR (Captain Bill Robertson) oprettede adskillige C/S kurser til leveringen af disse øvre trin. Som
det første kom ”Upper level C/S Course”, der rakte op til OT III, derefter ”Super Static C/S Course”
og ”Upper Level Review Course”, som omfattede alle nødvendige reviewhandlinger til at holde
personen på vejen op af den øvre bro til ”VAST”. Ethvert trin på broen har sit eget Internship,
således, at personen, efter endt træning og soloauditering, kan blive i stand til selv at levere det
pågældende trin.
Forudsætningerne for at blive en leveringsterminal i Ron’s Org er at man er trænet til minimum
Klasse 4 auditor og C/S og derefter har trænet og soloauditeret Excalibur samt afsluttet Internship
for samme. Dertil kommer træning og Internship på de tre C/S kurser nævnt ovenfor.
I begyndelsen blev det opdaget, at forsøget på at uddanne nogen, som ikke havde en god træning på
den lavere bro medførte at de ikke var i stand til at håndtere deres egen case og derfor opgav
levering eller ændrede teknologien. Jeg kender mindst 11 personer i denne kategori.
Herudover tillagde CBR to videokurser for Klasse 4 auditorer og C/S’er, der skulle opgradere deres
evner og udpege vigtigheden i korrekt auditering og C/S’ing.
For de som allerede var C/S uddannet på de øvre levels og Super Static kurser indførte han
Caseanalyse og programmeringskursus.
Et evalueringskursus vedr. dataserien var ligeledes udarbejdet af CBR for at fin-tune det af CoS
leverede ”Dataserie Evalueringskursus”. Kurset er tilgængeligt i Ron’s Org for de, som det kunne
være aktuelt for.
Et punkt at notere sig er at Bill håndskrev alle de øvre trin, undtagen tekniske orienteringer der var
båndet. Hvis én af de der i begyndelsen var under træning skrev et eller andet, som Bill tænkte
kunne blive lagt til de tekniske materialer, godkendte han dette med sine initialer.

Siden dengang har mange af hans studenter lavet afskrifter af hans båndforedrag og håndskrevne
anvisninger for at spare plads og gøre materialerne lettere at læse for deres studenter.
De Casesupervisorer der oprindeligt var trænet af Bill, havde håndskrevne kopier af alt.
Siden begyndelsen har det været en uskreven aftale blandt C/S’er, at hvis en ikke havde adgang til
sine materialer under f.eks. en rejse, ja så ville vedkommende blive hjulpet med nødvendige kopier
af kolleger, for at undgå unødige vanskeligheder med levering af broen.
En nu afdød, dårligt trænet C/S, ændrede ret meget på trinene fra Excalibur til OT16 foruden at gøre
materialerne tilgængelige for utrænede personer, formentlig via Internettet. Jeg inspicerede noget af
det, og opdagede at nøgledelen til hvert trin, hvormed man får adgang til casen, var ukomplet, og
derfor kun delvis anvendelig. Jeg fandt adskillige af denne persons PC’s og endda én, som var
blevet C/S trænet i at anvende den ændrede metode, og derfor ikke opnåede de resultater der burde
opnås.
Jeg går statistisk til værks - hvis vi havde erfaret at man bare kunne stikke materialerne i hænderne
på tech-trænede personer, uden særskilt træning for disse trin, og set trinene blive anvendt korrekt ja, så ville vi være blevet meget lykkelige, idet vi simpelthen var blevet oversvømmet af
efterspørgsel og derfor med glæde havde hilst denne assistance velkommen.
Men resultaterne viste, at dette ikke virkede. Nogle højt tech-trænede, der havde forsøgt sig,
opnåede nogle resultater, dog ikke i det omfang en fuldt trænet Ron’s Org studerende fik. Nå, men
de som kun har fået delvis fat i det kan blive færdigtrænet i Ron’s Org og i stand til at levere varen
på den måde som Bill havde til hensigt. De må naturligvis have et pan-determineret syn på dette, og
tilstrækkelig frihed fra servicefaksimiler til at kunne sige; UPS,- jeg har vist ikke fået fat i det fulde
udbytte endnu,- må hellere se at blive trænet korrekt. De som virkelig er OT har ingen
vanskeligheder med at erkende når de har taget fejl.
En foreløbig opsummering af min beretning fortæller så at forskellige auditorer og C/S’es har fået
deres træning i Ron’s Org i begyndelsen af firserne. Meget blev lært, korrektioner fandt sted og
forskellige ting blev opdaget.
I begyndelsen antog Bill, at det eneste han behøvede var at rette fejlene i NOT’s materialerne ved
en simpel båndet orientering. Han gav så en tre timer lang orientering til NOT’s auditorerne og de
som var i gang med at soloauditere. Efter dette forventede han at de gik i gang med at anvende de
opdagelser han havde gjort. Dette skulle vise sig ikke at være tilfældet. Når du hører båndet er det
let at forstå hvorfor. Jeg husker tydeligt første gang jeg hørte den første tekniske orientering om
Excalibur, endda med en afskrift at støtte mig til og mine tanker desangående; ”Du milde gud,
hvordan fanden skal jeg kunne anvende dette?!”, og dette på trods af at jeg var en ret så erfaren og
trænet auditor på det tidspunkt.(Det tog mig 6 ugers fuldtidstræning at blive i stand til at levere
Excalibur og Super Static C/S kurset). Vi fandt ud af, at essensen af trinene ikke kunne duplikeres
uden en personlig vekselvirkning med træneren. Det er derfor påkrævet, at den der leverer det selv
har lavet det. Der er ingen anden måde at få case-forståelse. Fakta er, at så snart de studerende er
klar til næste trin så skal C/S’en allerede være trænet og i fuld gang med at soloauditere det selv for
at kunne levere.
I de mere end 16 år jeg har leveret broen i Ron’s Org har jeg set mange situationer vedr. levering af
teknologien. I en af mine første observationer havde en teknisk medarbejder udleveret materialet til
en person der ikke var klar til at modtage det. Vedkommende fandt det ”meget interessant” og ville
”se på det ved lejlighed”. Et par med teknisk baggrund læste alle materialerne og havde succes med
en bid af det. De mødte dog op senere for at blive trænet, idet det ikke var muligt for dem på nogen
måde, at regne ud hvordan de skulle kunne færdiggøre det hele.

Det er ikke fordi Bill er uklar; det er bare, at der er en sådan rigdom af data fra ”utrolighedens rige”,
at du selv må erfare det for at kunne opsuge og forstå det fuldstændigt for derefter at kunne anvende
det.
Excalibur håndterer ”other-determined” case (bestemt af andre) hvilket udgør et helt område fuld af
stof der skal tages hånd om. Excalibur-teknologien deler praktisk talt casen op ligesom en kage hvor
du skærer stykke for stykke indtil hele kagen er væk. Hvis du bare tager kirsebær og nødder, en bid
her og en bid der vil du ikke få fjernet hele kagen. Excalibur trinnet rummer et antal EP’s der alle
behøver håndtering for at kunne opnås.
Efterhånden som årene gik, blev et minihiraki udviklet i Ron`s Org, som involverede dem, som var
blevet trænet af Bill og dem, som var blevet trænet af én, som Bill havde trænet. Så hvis du har
planer om at blive trænet i en Ron`s Org, gør du klogt i at finde ud af hvor din C/S eller auditor er
blevet trænet så du kan føle dig sikker på deres evner. (Du kan endda forlange at se deres
certifikater. De originale udstedt af Bill var sorte med hans håndskrift i guld.)
Det sprogbrug der blev udviklet omkring dette emne var sådan, at dem, som var trænet af Bill
personligt blev kaldt første generations Ron’s Org C/S’es. Dem der var trænet af første generation
blev kaldt anden generation o.s.v. Der kunne selvfølgelig opstå komplikationer på den måde, at
nogen var trænet delvis af Bill og derefter af andre, da Bill forlod kroppen. Disse blev sædvanligvis
færdigtrænet af første generations C/S’es. Det er også betydningsfuldt i hvilket omfang de er trænet
på den lavere del af broen, selv en gennemgående grunduddannelse leveret af CoS blev udsat for
megen squirrel.
Som berørt ovenfor var der også en situation, hvor nogle blev overløbere og splintrede ud fra Ron’s
Org. Nogle ændrede Bill’s teknologi så den blev uanvendelig. Dette har fundet sted med trinene op
til 16. En der havde skrevet helt sin egen version af hvordan man skulle få adgang til casen fortalte
mig, at han selv havde problemer med et par af trinene. Efter at jeg havde læst disse ændringer
kunne jeg afgjort stemme for det fakta at dette ikke var anvendeligt til at opnå et fuldt resultat.
Vedkommende det drejer sig om har siden droppet kroppen, men nåede så vidt jeg kan bedømme, at
forårsage 10 års tilbagegang i USA. Han bidrog med mange vidunderlige ting i sin livstid, men hans
misforståelser og utilstrækkelige træning, der ikke var givet af Bill, fik ham ud i at begå en række
ukloge handlinger imod integriteten og teknologien i Ron`s Org. Han trænede folk, som derefter
påstod at de var trænet i Ron’s Org, hvilket de ikke var, og sandsynligvis næppe selv var klar over
det. Produktet af dette er derfor ikke hvad det skulle have været.
Jeg vil gerne gentage, at vi er meget glade over at se folk anvende dette stof på den rigtige måde og
som følge deraf få de resultater, som vi har fået og som de også skal have.
Omvendt bliver vi meget kede af det når vi ser teknologien ændret med fuldt overlæg og anvendt af
nogen der ikke engang ved det, for derefter at klage over manglende resultater, uden dog at gøre et
eneste forsøg på at blive korrigeret.
Min erfaring og observationer viser, at folk der forsøger at gøre det selv, ikke færdiggør Excalibur
eller vil falde på Phoenix (OT 9-10-11) og aldrig komme i gang igen, eller vil få problemer med OT
13 og ofte 14-15-16, og det var for det meste for sent at korrigere det.
Vi har også haft problemer med folk som havde læst alle disse OT trin og derfor casemæssigt
opførte sig og så ud som om de var blevet rendt over ende af en hel flok bøfler. Hvis de stadig er på
broen, vil vejen for dem blive en langtrukken affære sammenlignet med dem som holdt sig til et trin
af gangen. Min erfaring er, at folk på lavere trin, som har læst teknologi de endnu ikke er klar til, er
vanskeligere at auditere og kræver langt mere tid end de, som ikke har. Jeg har nøjagtige eksempler
på dette, men vil ikke gøre dem kendt undtagen i en mere privat kommunikation.

Et tilsvarende eksempel på ovenstående ville være, hvis du havde en forretning og reklamerede med
slagtilbud, der fik folk til at sove i kø på gaden, ventende på at blive lukket ind om morgenen. Og
når folk så kom væltende ind og ikke fik hvad de var stillet i udsigt - ja så ville de sandsynligvis
blive meget vrede. Det er hvad der sker ved at læse materialerne for de øvre trin og derved få
adgang til noget der ikke er klar til at blive kørt. I stedet for en velordnet restimuleret strøm af case
kørt på en ordentlig facon, får du flokken af bøfler trampende ind over dig. Jeg har set dette
fænomen opstå i et utal af cases, rapporter fra et utal af cases har vist at man ikke bare på den måde
kan tage det hele i et hug. Håndteringen skal foregå på en gradient, stump for stump for at undgå
overvældelse og forvirring. Dette, at læse adskillige høj-restimulative materialer, er at stikke
fingrene i indtil flere stikkontakter. Hver case er forskellig, nogle studenter kan håndtere mere end
andre og det er her C/S’ens dømmekraft og evner kommer ind.
Jeg er opmærksom på, at mange mennesker føler at der er forsøg på at holde teknologien godt gemt
bag lås og slå med påstemplet FORTROLIGT, ligesom kirken gjorde, dette dog mere for en slags
finansielt monopol. Men tro mig, vi er allerede oversvømmet af mennesker der vil have denne
teknologi og vi har ikke nok leveringsterminaler der på passende måde kan indfri disse krav. (Hvis
jeg tog et almindeligt job ville jeg få mere i løn og kortere arbejdstid og langt mindre
ansvarsområde).
Bill var milevidt fra at være fikseret på fortrolighed, men identificerede korrekt de områder der
kunne forårsage over-restimulering, og talte frit om resten.
Dette, at åbne et caseområde uden at være grundigt forberedt og trænet, vil resultere i overvældelse
som beskrevet ovenfor. Der er ingen hensigt om at nægte folk vejen ud. Vi vil blot have dem til at
gøre det korrekt på en passende gradient. Jeg ville blive meget glad hvis folk bare kunne læse det og
anvende det og gøre et godt job med det. Det ser desværre ikke ud til at være tilfældet. Komplet
forberedelse ved korrekt caseanalyse og gennemgående review auditering, når nødvendigt,
kombineret med træning og C/S’ing vil få resultaterne.
Jeg har set de mest ekstraordinære resultater fra den øvre bro’s teknologi, udviklet af Bill. Jeg har
trænet folk i at levere det og ligeledes set utroligt forundrende resultater fra deres studenter. Denne
teknologi er meget meget anvendelig og lukker op for områder der kan håndteres, og som der indtil
nu kun har været kredset om. Massive mængder af TA bevægelse er tilgængelig når disse områder
gennemgående renses op.
Der har været en masse spirituelle (åndelige) angreb imod levering af teknologien der håndterer
disse områder fordi, der er stadig nogen i ”spillet”, som foretrækker at thetaner skal kontrolleres og
ikke frigøres. Implantere og slavetilhængere gav ikke bare op og gik deres vej fordi LRH udviklede
en teknologi til at omgøre deres arbejde.
Det vi plejer at gøre, er at holde øje med statistikkerne og hvis de ikke konstant går i den rigtige
retning bliver der korrigeret.
Mange Ron’s Org terminaler har på grund af angreb fra CoS og andre, der ikke fuldt har forstået
hvad det er der bliver tilbudt, valgt at arbejde i skjul og utilgængeligt for almindelige
kommunikationslinier. De arbejder på fuldt tryk med at befri thetaner, og vi er meget taknemmelige
for at de er der. Lad blot folk skyde på os, der har valgt at stikke hovedet frem. En dag vil de
”skjulte” Ron’s Orger forhåbentlig blive i stand til at komme ud af skabet og gøre det kendt for alle
hvad de foretager sig. I mellemtiden vil vi, som er ude i det åbne, medmindre vi også trækker os
tilbage for at beskytte teknologien, fortsætte med at overvåge og se hvor spirituelt bevidste folk
bliver, og hvor egnede de er til at adskille sandt fra falsk. Dette, at vi placerer os ude i det åbne, vil i
nogen grad hjælpe os til at etablere en mulighed for dem, som stadig har noget at lære.

Vi håber dette vil blive en lærerig erfaring med mange vidunderlige resultater, og vi vil afgjort gøre
vort bedste for at sikre, at de, som kommer i kontakt med os vil blive belønnet med lærerig erfaring.
Så svaret på hvad en Ron’s Org er, er minimum én person trænet i LRH’s og CBR’s tech, enten i
første, anden eller tredje generation eller hvor langt det end går ud. Det vigtige er, at de er blevet
trænet godt og grundigt i tech’en og levering samt tilhørende C/S’ing af Ron’s Org’s bro.
C/S’en vil, til at begynde med, kunne levere op til Excalibur og skal have færdiggjort Super Static
og øvre trins review C/S kurser for at kvalificere som Ron’s Org C/S. De er senior C/S’en for deres
område og fortsætter med at blive C/S’et og trænet af deres senior C/S på deres egen videre vej op
af broen. Folk som samarbejder med denne person vil da være en del af Ron’s Org. De er således
senior C/S for deres Org og når de er erfarne nok, kan de selv træne personer som C/S’es og være
deres senior C/S indtil disse studenter har praktiseret fuldt ud og dermed er kvalificeret.
En Ron’s Org er således ikke en Ron’s Org hvis den ikke har en trænet og kvalificeret C/S. Hvis en
person siger han er en Ron’s Org eller på linierne hos en sådan, så spørg hvilket trin på broen han er
på, hvem hans senior C/S er og hvor meget erfaring han har.
En af de ting, som sandsynligvis ikke er generelt kendt blandt tidligere medlemmer af CoS og
uafhængige praktiserende i marken er, at hovedparten af de studerende i Ron’s Org aldrig har været
i CoS. De kom ind og fik deres clearing og træning fra bunden og op og var langt mindre
genstridige og vanskelige at håndtere end de som havde været udsat for den undertrykkende kirkes
kludder og roderi. Ron’s Org har virkelig ikke behov eller grund til at beskæftige sig med alt det
bøvl og enturbulering fra de som har været i CoS og deres stadige forsøg på at finde ud af om emnet
Scientologi virker, (en tvivlstilstand om tech’en) eller om LRH er troværdig eller ej. Men der er dog
stadig mange mennesker som elsker tech’en og respekterer og forstår LRH og størrelsen af det
arbejde han udførte, som havde skænket deres hjerte og sjæl til kirken i mange år, men som nu har
erkendt kirkens tilstand og hvordan ledelsen er blevet overtaget af folk med onde hensigter (se
bogen ”Sektor 9”). Disse forhenværende kirke-scientologer, stadig pligttro overfor tech’en, er nu
ude og spekulerer på, hvordan de skal komme videre med at opnå deres åndelige frihed. Nogle af
Ron’s Orger er villige til at assistere dem på trods af CoS angreb og forsøg på undertrykkelse.
Andre (skjulte grupper) fortsætter deres arbejde i stilhed med masser af produktion og bruger ikke
megen tid på snik snak.
Den ideelle scene for alt dette, ville være, at de, som er blevet delvis trænet, eller måske ikke
tilstrækkelig trænet, nu vil kunne opgradere deres evner ved at modtage korrekt træning fra en
kvalificeret Ron’s Org C/S og blive en fuldt flyvefærdig Ron’s Org således at vi kan imødekomme
de mennesker, som har vist interesse og gerne vil have tech’en, eller de, som måske har læst
ændrede udgaver af den, eller selv forsøgt at anvende den. Enhver som opdager, at deres C/S er i en
sådan kategori skulle hellere opmuntre vedkommende til at blive korrekt trænet således at deres
levering og resultater kan blive så optimale, som vi kender det fra anvendelsen af den korrekte
teknologi. Vi må simpelthen bare ”holde Scientologien virkende” for at værne om den korrekte
teknologi for fremtidige generationer.
Senior C/S’es i Ron’s Orger træner andre C/S’es til at tage sig af masserutinen således at de selv
kan fokusere mere på de drilagtige cases eller review C/S’ing samt den måde hvorpå gruppen
ekspanderer.
Nu til noget information om min baggrund for at skrive denne artikel. Jeg blev personligt trænet af
Bill til at levere broen i Ron’s Org op til det trin som kaldes ”VAST+”. Jeg gjorde dette over en
periode på adskillige år begyndende i 1986 med fire individuelle besøg i Europa for at træne og
praktisere med ham, i alt fem måneders fuldtidstræning. Jeg har tilbragt mange timer sammen med

Bill, opsugende data som en svamp (har altid været god til det). Det var sandsynligvis et af de mest
værdifulde aspekter af min træning.
Bill plejede at rejse fra center til center over hele Europa, sædvanligvis på en stor motorcykel og
brugte en del tid i hvert center på at træne og udchecke folk, samt C/S’ing. Han dækkede et ret stort
landområde i de dage. Ting har ændret sig, men den grundlæggende teknologi han udviklede for at
bringe os længere op af broen end kirken nogensinde var i stand til, er stadig tilgængelig. En af de
ting som har fået mig til at holde så hårdt fast i den rute Bill har udlagt, er et utal af ekstremt
mærkelige casefænomener og øvrige iagttagelser fra min tid i kirken, som ingen havde en forklaring
på. En af disse iagttagelser skete mens jeg lavede OT 3 på Flag og var en særdeles massiv
erkendelse af mestuniversets natur, hvilket nærmest jævnede mig med jorden i flere dage med sin
overvældende størrelse. Da jeg kom i gang med teknologien hos Bill, var det sådan, at alle de ting
jeg løb ind i, allerede var dokumenteret i hans orienterende instrukser, og da jeg fortalte ham om
hvad jeg havde erfaret, forstod han det fuldstændigt, hvilket for det meste var fænomener fra
Phoenix (OT 9-10-11) og over. Dette ledsaget af det faktum at han trænede folk i at levere disse
øvre trin var for mig en tvingende grund til selv at opnå det, og være sikker på at kunne mestre
denne univers-ændringsteknologi for mig og min gruppe.
Intet af det ovenstående er til for at skabe det indtryk at vi ikke begik fejltagelser, eller er en slags
”Mekka for teknisk perfekthed”, hvilket som bekendt var Flag’s slogan, på trods af det faktum at
”absolutter er uopnåelige”. Sagen er, at LRH sagde: ”Vi forsøger at bygge en verden af knækkede
strå”. At fejle i forsøget på overhovedet at gøre noget, er sandsynligvis værre end at gøre et eller
andet dårligt, i hvert fald så længe det løbende korrigeres til et bedre resultat, hvilket for øvrigt
etikformularerne er til for. Vi kan alle sammen nærme os det, uden kirkens massive resurser og
hierarki, hvilken har forrådt så mange så forfærdeligt. Så det synes logisk at gøre det med den
bedste træning vi kan disponere over, ikke sådan at vi ”skyller babyen ud med badevandet”, og
reducerer træning til et sådant minimum at vi mister resultatet af vores teknologi. Jeg har den
yderste beundring for enhver som stadig rækker ud og anvender teknologien, i stedet for bare at
give op og vente på at dø. Men jeg vil se dem opnå fuld styrke, og ikke bare en bleg skygge af hvad
det kunne have været. De øvre trin, som leveres af Ron’s Org er ikke tilgængelige i kirken og er
ikke sammenlignelige med noget som helst kirken leverer. NOT’s blev udviklet som en korrektion
og var aldrig ment som et trin på broen. Excalibur fuldt anvendt for de som er klar til det, er virkelig
et udviklet produkt, som kan fuldende det der er benævnt som ”NOT’s casen”, til fuldt EP = casen
kommer ikke tilbage.
Lige et sidste par ord, især til de leveringsterminaler, som ser ud til at have betragtninger og
modhensigt på at betale meget, eller i det hele taget betale noget som helst for at blive trænet til at
levere service. Det er et meget kortsigtet og ulogisk synspunkt, fordi du vil få dækket dine
finansielle udgifter meget hurtigt hvis du gør jobbet godt. Et af de problemer jeg observerede ude i
uafhængige områder for længe siden var dette, at hvis en person leverer på fuld tid, og skærer deres
honorarer ind til benet, eller slet ikke kræver betaling, - ja så kan de ende med at udføre et
formindsket job, fordi de er på udkik efter nye klienter, som kilde til at få rejst deres indkomst, idet
deres overforbrug og udgifter ikke er dækket ind. Som følge deraf, har de heller ikke råd til at betale
for hjælp til at håndtere de mange organiserede poster, og ender med selv at skulle gøre det hele,
hvilket gør dem endnu mere overbebyrdet og mindre egnet til at levere et godt produkt. Dette
betyder også, at folk ikke kommer tilbage for at få mere service. Sådan er det. Vi har gået af den
vej, men ophørte med det for nogen tid siden. Jeg personligt har betalt tusinder af dollars for min
træning, og den var langt mere værd end det jeg betalte. Vores publikum er ret langt oppe af den
såkaldte havingness skala med hensyn til at ”skabe og bidrage” snarere end ”skal bidrage til”, og får
derfor får tilbage fra de andre væsener i spillet efterhånden som de kommer op af broen. Dem hvis
”havingness” ikke helt er klar til dette, vil fortsætte det spil som de har valgt.
Marianne Hagen

