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begynde med en
lille beretning, der stammer fra et introduktionsmøde til Landmarks begynderkursus Forum. Den
er meget karakteristisk for
Landmarks hvervemetoder. På dette møde deler
kursisterne deres Forumoplevelser med de gæster,
de har inviteret med.
Stemningen er euforisk,
og salen er fuld på Hotel
Richmond i København. En
mandlig professor i kemi
fortæller foran de fremmødte, at han efter flere års
adskillelse har genoptaget
forholdet til sin datter. Datteren havde ringet til ham
fra Forum, og herfra fortæller hun ham, at hun elsker
ham og tilgiver ham for
fortiden. Han spørger,
hvad der har fået hende til
at ringe, og hun siger, at
hun netop er i gang med en
meget spændende uddannelse, som hun mener vil
være en mulighed for ham.
Faktisk tror hun, at deres
forhold vil have en chance,
hvis han også tager Forum.
Det har han så gjort, om
end han, som han siger, var
meget kritisk i forhold til
den meget pågående og
amerikanske facon. Men
som han fortæller til salen,
så var der ikke noget, han
ønskede mere i livet, end at
få et godt forhold til sin

Analyse: De lærer ’selvudvikling’ ved at tilgive
deres nærmeste og udtrykke deres kærlighed.
Men hvor bliver følelserne af i Landmark-kursisternes
tilgivelse og kærlighedserklæringer?
datter. Han fortæller endvidere at han jo bare selv
kunne vælge, hvad han ville bruge Forum til. I dag er
han, som han siger, forvandlet. Datterens ”bevis”
for, at faderen ønsker hende det godt og respekterer
hendes valg i livet, aflæser
hun ved, at han tager Forum.
Men har denne far en reel mulighed for at takke nej
til Forum, hvis han ønsker
datteren i sit liv? Det mener vi ikke. Landmark får
således fat i en gruppe
mennesker, som ikke selv
ville finde på at tage et Forum-kursus. Faderens og
datterens begrundelseslogik, når omverdenen spørger til succeshistoriens oprindelse, henter begreber
og værdisæt fra Landmarkdiskursen. Landmark har
fået en ny sælger og kædebrevsreaktionen er ubrudt.
Men hvordan formår
Landmark på tre dage at
omvende en kritisk professor i kemi til en entusiastisk Landmark-sælger?
Tid spiller en stor og afgørende rolle på de lidt
over tre dage, Forum-kur-

Bag om artiklen
Nærværende artikel er en opfølgning
af den kritik, der er blevet rettet mod
kursusvirksomheden Landmark Education og de metoder, der tages i anvendelse for at skabe såkaldt ’personlig udvikling’.
Artiklen skrevet på baggrund af
forfatternes integrerede speciale i
psykologi og dansk fra Roskilde Universitets Center: ”Den usårlige historie – Landmark og sociale relationer”
(maj, 1999). Med udgangspunkt i deres egne oplevelser fra Landmarks
introduktionsmøder og Forum samt
kvalitative interviews med fem unge,
der har været på Forum, har de i specialet analyseret værdierne, der udgrænses og mobiliseres i sociale relationer i Landmark-diskursen.
Deres teoretiske fundament er hentet fra socialkonstruktionismen, og
metoden er Grounded Theory.
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set varer. Der er ikke afsat
tid til egen refleksion. Kurset kører 15 timer i træk
med lektier, som kursisterne laver om aftenen. Kursisterne bliver uafbrudt
bombarderet med nye begreber og intime fortællinger. De ser folk bryde sammen og senere få personlige gennembrud …

Individet
historieløst
I 1998 afleverede vi specialeopgave om Landmark.
Vore analyser peger på, at
den viden organisationen
repræsenterer, skaber et
lukket og fuldstændigt virkelighedssyn, der ikke integrerer eller forstår andre
livs- og virkelighedsopfattelser. De potentialer, Landmark kan bidrage med, vil
være vanskelige at udvælge uden at medtage det
omsluttende verdenssyn,
der er indbygget i organisationens processer, redskaber og praksisser.
Det, vi normalt anser
som genkendelige kulturelle værdier i en bredere kulturel kontekst, dekonstrueres på Forum. Kursisterne
oplever gennem Forum, at
beklagelser og kompensationer filtreres og reduceres
til en almenmenneskelig
identitetsfortælling, der
over én kam karakteriserer
alle mennesker inden mødet med Landmark. Dette
sker uden hensyntagen til
forskellige og flertydige
livsforløb. Måden, hvorpå
Landmark skaffer sig ad-
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gang til kursisternes betydningssystem eller får overbevist kursisterne om, at
fortiden skal fjernes, sker
igennem universelle, simple analogier og historier
med klichéprægede billeder og metaforer.
Selvklarheder er styrende og præsuppositioner tages i brug, når der på kurset melder sig kritiske røster. I Forums omskrivningsproces fra kulturelt
genkendelige værdier til
værdier i Landmarks teknologi taber individet interessen for egne værdier og
erfarede selvfortællinger.
Landmark-diskursen genererer idealer om et historieløst individ.
På Forum mobiliseres
mulighederne for, at individet frit kan opfinde sin
egen personlige etik eller
moral uden stillingtagen
til, hvad der er til fælles
bedste. Kursisterne stritter
imod, men alligevel får
Landmark mere eller mindre skjult omskrevet og dekonstrueret genkendelige
processer og betydninger.
Efterhånden brydes kursisternes egne fortolkninger
ned og erstattes af Landmarks fortolkninger.

Kulturopløsning
Vores analyser viser, at det
særligt er ved kursisternes
møde med omverdenen, at
konsekvenser og perspektiver ved Landmarks kurser
manifesteres og synliggøres. Her ser vi, at Landmarks teknologi skaber et

superiørt livssyn, der hierarkiserer alle andre måder at
”gøre livet på”.
På Forum og i
Landmark generelt skjules
dette superiøre
virkeligheds- og
værdigrundlag. Teknologien er indbundet i paradoksale anvendelser af
begreber som meningsløshed, relativitet og ikke-fortolkninger, der skjult tilføres mængder af værdier
om korrekte og rigtige måder at være menneske på
ifølge Landmark. Således
får kursister faktisk en fornemmelse af, at der ikke er
noget særligt verdenssyn
eller bestemt måde at være
på i Landmarks teknologi.
Landmarks menneskesyn
er dog klart afgrænset og
defineret.
De praksisser, vi har
fremanalyseret, peger på
identitetsopløsning samt
en rekonstruktion med afsæt i teknologien. Det betyder, at kursisterne får adgang til en diskurs, der
stempler eller udgrænser
andre diskurser og røster.
Kursisten indarbejder teknologien i relation til tidligere selvnarrationer. Hermed ikke sagt, at kursisten
har opnået en endegyldig
ny identitet, det er ikke muligt med vores teoretiske
perspektiver.
Den reelle
risiko i delta-
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Efterhånden brydes
kursisternes egne
fortolkninger
ned og erstattes af
Landmarks fortolkninger
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gelsen på Forum må således specielt ligge i kursistens manglende mulighed
for at tage stilling til selvopløsende praksisser helt
fra begyndelsen. Hvis kritisk stillingtagen reelt set
var mulig i Landmark-diskursen, kunne Landmark
efter vores mening ikke
skabe den succes, organisationen hviler på. Frigørelsen, alle interviewpersonerne beskriver som et indiskutabelt gode, forudsætter netop Landmarks tilgang til identitetsopløsning.
Landmark er kulturopløsende praksis, idet normative forestillinger forkastes
som værdibærende for relationer mellem mennesker. Det mellemmenneskelige forhold, bundet sammen af normative forestillinger og historicitet, devalueres og opløses gennem
Landmarks praksisser.
Der er ensidig definitions- og positioneringsmagt til Landmarks teknologi inden for egne rammer. Der er ingen reel mulighed i Landmark for diskussioner af emner med
interesse for forholdet mellem mennesker. Med teknologien forstås moralske,
etiske og politiske spørgsmål, eller kritisk sans, som
individets behov for maskering af reelle hensigter
og dominans.
Landmark ekspliciterer
og positionerer gennem
uhyre gennemtænkte indmeldings - og kontraktpro-

cedurer kursisterne, så at
vilje og ansvar udelukkende er individuelle anliggender. Teknologien efterlader kursisterne med det
indtryk, at enhver fornemmelse af mishag, pres eller
ubehagelighed peger tilbage til individuelle fortolkninger uden kontakt med
virkeligheden. Med det hyperindividuelle fokus på
ansvar og skyld som betydningsgenerator i teknologien har Landmark skabt en
beskyttelse af organisationens tilsyneladende usårlige historie.

eksemplificering af succesen ved Forum. Hvis kursisten viser følelser, der ikke
ifølge Landmarks betydningssystem kalder på positive konnotationer og
derfor kan oversættes til
kompensa-

Balancearbejde
Kursisterne kæmper med
at omsætte nye gennembrud for at vedligeholde
den befriende fornemmelse. Søgningen efter nye højder bevirker, at den enkelte
kursist stiller uoverstigelige krav til sig selv. Kursisterne begynder at udskifte
deres venner med begrundelser, der tager afsæt i teknologien. Der er vanskeligheder ved at acceptere, at
familien og vennerne ikke
vil på Forum.
Bevægelserne mellem de
kulturelle koder i og uden
for Landmark står i et evigt
modsætningsforhold. Det
er et vanskeligt stykke kulturelt balancearbejde. Kursisterne skal navigere imellem at sælge Forum på en
passende resultatorienteret
måde, samtidig med at de
selv skal fremstå som en

tion, beklagelse og dominans,
devalueres både kursisten
og Forum.
Med Landmarks teknologi kan sårbarhed over for
verden i form af tristhed,
sorg, had, refleksivitet,
holdninger, hemmeligheder og meget andet ikke
fungere som legitime eller
genkendelige menneskelige udtryk i den sociale forhandling. Disse værdier
udgrænses og findes ganske enkelt ikke i Landmarks parlør. De viser udelukkende tilbage til individets utilstrækkelighed og
alle de øvrige negative
konnotationer, Forum har
mobiliseret om mennesket.
Når kursister springer
fra Landmark, er det således ikke med en fortælling
om, at teknologien mobili-
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serer denne utilstrækkelighed, men nærmere, at de
ikke selv formåede at leve
op til Landmarks værdier.

Liv på formel
Landmarks teknologi videreformidler en manual til
hurtig individuel problemløsning med ”svar-parat”
til de mest komplekse refleksioner og følelser. Livet
sættes med andre ord på
formel.
Det er efter vores mening
ikke omkostningsfrit, for at
blive i Landmark-terminologien, at overføre menneskelig kompleksitet til et
teknokratisk og lukket betydningssystem. Vi mener,
at når Landmark med teknologien så kraftigt retter
opmærksomheden mod individets maskinelle funktioner, individuelle fortolkninger og succes, betyder
det, at kursisterne faktisk
oplever ikke at kunne bruge medmennesker til noget.
Forum handler ikke om,
at kursisterne skal lære sig
selv bedre at kende, men
derimod om en indlejring
af redskaber til at mestre
en styring af selv’er, der effektivt kan sælge Landmark.
I Landmark-diskursen
refereres der til fornemme
idealer om tilgivelse frem
for hævn, ansvarsfuldhed,
ærlighed og ikke mindst, at
mennesket kan lære at omstrukturere et negativt og
destruerende selvbillede.
Men tilgivelse og kærlighed betyder ikke andet end
det, kursisten tillægger disse begreber, hvilket i denne
forbindelse er Landmarks
oversættelse.
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Derfor betyder tilgivelse
ikke nødvendigvis tilgivelse, sådan som folk uden for
Landmark-diskursen forstår det. Tilgivelse er en
ædel praksis, der i mange
tilfælde iværksætter indrømmelser til fælles glæde.
I Landmark-diskursen er
tilgivelse en effektiv problemløsning, der overvejende genkendes som et individuelt gennembrud.

Mødet med
alter ego
Kursisterne opfordres til at
sætte sig i forbindelse med
folk, de har uforløste forhold til. Mange af forholdene fremstår dog først uforløste gennem Forums forståelse. Ikke desto mindre
kommer kursisterne ud i
mange kroge af deres bekendtskabs-, venne- og familiekreds.
Det interessante er imidlertid, hvorledes disse følelsesladede telefonopringninger skaber et gennembrud og en eufori uden refleksioner over fremtiden.
Det er en milesten i kursistens liv med en øjeblikkelig
virkning. Hvilke konsekvenser kan denne effektive problemløsning og tilgivelsesprocedure medføre?
Et senere møde med en
række af de personer, man
har inkluderet i tilgivelsesprocedurer, kan sætte kursistens mestring af teknologien på endnu en prøve.
Vi vil ifølge egne erfaringer beskrive dette som et
møde med et alter ego, der
har udført en handling engang for længe siden. For
hvor var følelserne i eksempelvis tilgivelsen eller kærlighedserklæringerne? Ha-
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I Landmark-diskursen er tilgivelse
en effektiv problemløsning,
der overvejende genkendes som
et individuelt gennembrud
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det, sorgen, vreden og arbejdet med at indflette en
sørgelig begivenhed ind i
selvnarrativet, ophørte det?
Hvis ikke, kan det pege
tilbage på egen uformåenhed i forbindelse med at
holde låget på følelsesdepotet på plads. Det betydningsbærende er imidlertid, at har man efter Forum
det, der forstås som uforløste forhold, så har man
samtidig skaffet sig endnu
en opgave på halsen i arbejdet på at udforme et legitimt selvnarrativ. Man er
nu alene skyldig. Således
er kursisterne på et plan
befriet, men blot til andre
magtkonstellationer.

Teflon over
livskriser
Det homogene udtryk mener vi er betydende for, at
folk inden for Landmarkdiskursen i positive vendinger taler om, at man altid kan genkende en Landmark’er. En af vores interviewpersoner fortalte, at
han hos sine venner, der
havde taget Forum, genkendte en form for grænseløs optræden: dvs. som
mennesker, der aldrig siger
nej til nogen forslag.
Andre fortællinger i materialet beskriver selvtillid,
imødekommenhed, begejstring, grænseoverskridende handlinger og store
fremtidsplaner som det,
der karakteriserer en Forum-kursist.
Vi kan dog tilslutte os en
bemærkning, vi tilfældigvis overhørte. Den handlede om, at det er, som om
Forum-kursister putter teflon over livskriser. At
mennesket omsvøbes af en

glidende overflade, der
gør, at intet hænger fast. De
fortællinger, Forum-kursisten ideelt set genkender
som legitime, er forhandlinger om det overståede,
de historier, der lægges
bag. Det er identitetsmarkeringer, hvor det underforstås, at du har din sandhed, og jeg har min.
Denne form for ekstrem
relativisme uden stillingtagen til gensidige forhold
inkluderer, sådan som vi
ser det, ikke perspektiverne om den moralske og etiske fordring. Hvor genkendelsen af sårbarhed mobiliserer engagementet for andre mennesker. Vi mener at
sociale relationer kappes
eller overses i processen til
større selvudvikling inden
for Landmark-diskursen.
Sociale relationer er noget,
man indgår i, når man er
færdig med at selvudvikle.
Når man er beredt og perfekt.
Det forholder vi os kritiske til, fordi vi mener, at
selv’er hele tiden udvikles
eller ændres gennem sociale relationer. Det, der sker i
Landmarkdiskursen eller
deres form for konstruktionstanker, er med til at isolere individer fra den sociale forhandling. Den sociale
lim opløses.
Individuelt ansvar, effektivitet og målbevidsthed er
eftertragtede kvaliteter i
vores samfund. Landmarkfolk kan være med til at
sprænge rammerne for nuværende effektivitetsniveauer.
Hvis tilstrækkelig mange
mennesker deltager på
Landmarks kurser, kan det
betyde, at kravene og for-

ventningerne til kvalifikationer om målbevidsthed og
effektivitet langsomt sættes
i vejret. Hvis Landmarks
kurser får adgang til virksomheder og gennemslagskraft nok som uddannelsesmetode, kunne det i
yderste konsekvens betyde,
at personalet ’skal’ have
været på Forum for at opfylde krav i virksomheden.
Offentligheden bliver
ydermere nødt til at kunne
regne med, at medier, politi, psykologer, politikere
m.fl. ikke praktiserer Landmarks skjulte budskaber i
deres professionelle liv.

Status som
Scientology
Vores vurdering er, at det
virkelig problematiske er
Landmarks uigennemsigtighed: Den hindrer folk i
selv kunne tage stilling til
om de vil købe pakken.
Vi mener ikke, det kan
betale sig, at gå efter at lukke og slukke organisationen. Man kan sagtens nøjes
med at kræve eksplicit annoncering og certifikater på
Landmark-undervisernes
uddannelsesmæssig baggrund.
Forhåbentlig kan de forskellige initiativer, der nu
er i gang, medvirke til, at
denne virksomhed i gråzonen får samme status som
Scientology. Herved har
folk reelle muligheder for
at fravælge organisationen.
Katrine Balslev-Olesen
og Katrine Grünfeld Beÿer
er cand.mag.
i psykologi og dansk
fra Roskilde
Universitets Center
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