
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor 

Fundada e desenvolvida por L. Ron Hubbard, Scientology é uma filosofia 
religiosa aplicada que oferece um caminho exacto através do qual qualquer um 
pode recuperar a verdade e simplicidade do seu eu espiritual. 

Scientology é constituída por axiomas específicos que definem as causas 
subjacentes e princípios da existência e uma vasta área de observações no campo 
das humanidades, um corpo filosófico que se aplica literalmente à totalidade da 
vida. 

Este vasto corpo de conhecimento teve como resultado duas aplicações da 
matéria: primeiro, uma tecnologia para o Homem aumentar a sua consciência 
espiritual e atingir a liberdade procurada por muitos ensinamentos filosóficos 
notáveis; e, segundo, um grande número de princípios fundamentais que os 
homens podem aplicar para melhorar as suas vidas. De facto, nesta segunda 
aplicação, Sc ientolog y oferece nada menos que métodos práticos para melhorar 
todos os aspectos da nossa existência – meios de criar novos modos de vida. E é 
disto que provém a matéria sobre a qual você vai ler. 

Compilado a partir dos escritos de L. Ron Hubbard, os dados aqui 
apresentados são apenas uma das ferramentas que se podem encontrar no Manual 
de Sc ientolog y. Guia abrangente, o manual contém numerosas aplicações de 
Sc ientolog y que podem ser utilizadas para melhorar muitas outras áreas da vida. 

Neste livro, os editores acrescentaram aos dados uma breve introdução, 
exercícios práticos e exemplos de aplicação bem-sucedida. 

Cursos para aumentar a compreensão e outros materiais para alargar os 
conhecimentos estão à sua disposição na sua igreja ou missão de Sc ientolog y mais 
próxima. Ender ços disponíveis no site www.scientology.org.e 

Em Scientology são descritos muitos fenómenos novos acerca do Homem e da 
vida e por isso é possível que encontre nestas páginas termos com que não está 
familiarizado. Estes são descritos quando aparecem pela primeira vez e no 
glossário no fim do livro. 

Scientology é para aplicar. É uma filosofia prática, uma coisa que se faz. 
Usando estes dados, pode alterar condições. 

Milhões de pessoas que querem fazer alguma coisa pelas condições que vêem 
à sua volta têm aplicado este conhecimento. Elas sabem que a vida pode ser 
melhorada. E sabem que Sc ientolog y funciona. 

Use o que ler nestas páginas para melhorar a si próprio e aos outros e também 
o saberá. 

IGREJA DE SCIENTOLO GY INTERNACIONAL 



Como criar uma criança feliz e saudável é algo que não é ensinado
à maioria dos pais. Na verdade muitos vão tropeçando através de
todo o processo, ainda que com as melhores intenções. Consequentemente,
é demasiado comum encontrar circunstâncias infelizes nas famílias,
existindo atrito constante entre os pais e as crianças.

Esse não é um estado natural das coisas. Na realidade, pode ser
totalmente evitado. L. Ron Hubbard desenvolveu muitos métodos
para expor o melhor das crianças – e dos seus pais. Neste livro
poderá ler acerca de alguns destes métodos e descobrir como criar
uma criança sem quebrar o seu espírito, como ter uma criança desejosa
de contribuir para a família e, como ajudar a criança a superar
rapidamente as atribulações e os aborrecimentos diários da vida.

Criar crianças deveria ser uma alegria. E pode ser. Na verdade, pode
ser, de todas as experiências humanas, uma das mais recompensadoras. A
aplicação dos princípios de ientolog  na educação das crianças pode
assegurar que elas sejam felizes, afectuosas e produtivas e que se
tornem membros valiosos das sociedades em que vivem.
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principal problema relacionado com as crianças é como viver
com elas. O problema na criação das crianças não é a criança,
mas sim o adulto. Um adulto, bom e estável, com o coração
repleto de amor e tolerância é praticamente a melhor terapia
que uma criança pode ter. 

A principal consideração, ao criar os filhos, é o problema de
os educar sem os “subjugar”. Você quer criar o seu filho de tal

forma que não tenha que controlá-lo para que ele esteja sempre em pleno
comando de si mesmo. Disso depende o seu bom comportamento, saúde e
sanidade.

As crianças não são cães. Não podem ser treinadas como se treinam os cães.
Não são artigos controláveis. Elas são, e não negligenciemos este ponto, homens
e mulheres. A criança não é uma espécie de animal especial e diferente do homem.
Ela é um homem ou uma mulher que não atingiu a plenitude do crescimento.

Qualquer lei que se aplique ao comportamento dos homens e das mulheres, aplica-
-se às crianças.

Como se sentiria se o puxassem, se o arrastassem, se lhe dessem ordens e o
impedissem de fazer qualquer coisa que quisesse fazer? Você iria ficar indignado
com isso. A única razão pela qual a criança “não” se indigna com isto é por ser
pequena. Você quase que mataria alguém que o tratasse a si, um adulto, com as
ordens, a contradição e a falta de respeito com que a criança comum é tratada. A
criança não contra-ataca porque não é suficientemente grande. Em vez disto, ela
enlameia o seu chão, interrompe a sua sesta, destrói a paz do seu lar. Se estivesse
em pé de igualdade consigo em relação a direitos, ela não tentaria esta “vingança”.
Esta “vingança” é o comportamento habitual da criança.

Autodeterminismo é o estado de ser em que a pessoa pode ou não ser contro-
lada pelo seu ambiente de acordo com a sua própria escolha. Naquele estado a
pessoa tem autoconfiança no seu controlo do universo físico e de outras pessoas.

COMO VIVER
COM AS CRIANÇAS

O
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Uma criança tem direito ao seu autodeterminismo. Você diz que se ela não
for impedida de puxar as coisas para cima dela, de correr para a estrada, etc.,
etc., ela magoar-se-á. O que está você a fazer, como adulto, para deixar que essa
criança viva em compartimentos ou em ambientes onde ela se possa ferir? Se
ela parte as coisas, a culpa é sua, não dela.

A doçura e o amor de uma criança são conservados apenas enquanto ela
puder exercer o seu próprio autodeterminismo. Interrompa isso e, até certo
ponto terá interrompido a vida dela.

Há apenas duas razões pelas quais o direito de uma criança decidir por si
mesma tem que ser interrompido – a fragilidade e perigo do seu ambiente e
você. Pois você faz-lhe as mesmas coisas que lhe fizeram a si, pense você o que
pensar.

Há dois caminhos que você pode tomar. Dê à criança certa liberdade de
acção num ambiente em que ela não se pode magoar e o qual não a pode magoar
muito, e o qual não restringe muito o seu próprio espaço e tempo. E através de
serviços de Scientology, você pode limpar completamente as suas próprias
aberrações (afastamentos do pensamento ou comportamento racional) até um
ponto em que a sua tolerância iguale ou ultrapasse a falta de educação da criança
em como lhe agradar.

Quando você dá algo a uma criança, é dela. Já não é seu. Roupa, brinquedos,
alojamento, o que lhe foi dado tem que continuar sob o exclusivo controlo dela.
Digamos que ela rasga a camisa, desfaz a cama, quebra o camião de bombeiros.
Isso não é da sua conta. Como é que você se sentiria se alguém lhe desse um
presente de Natal e depois, a partir daí lhe dissesse, dia após dia, o que deveria
fazer com ele e até o castigasse se você deixasse de cuidar dele da forma que ela
pensa que você deveria fazer? Você daria cabo do doador e estragaria aquele
presente. Você sabe que o faria. A criança põe-lhe os nervos em franja quando
você lhe faz isto. Isso é a vingança. Ela chora. Aborrece-o. Parte-lhe as suas
coisas. Derrama “acidentalmente” o leite. E destrói de propósito os haveres com
os quais tantas vezes lhe recomendaram que tivesse muito cuidado. Porquê?
Porque ela está a lutar pelo seu próprio autodeterminismo, pelo seu direito de
possuir e de fazer a sua presença ser sentida no seu ambiente. Esta “posse” é
uma outra via pela qual ela pode ser controlada. Assim, ela tem que lutar contra
a posse e o controlador.

Sem dúvida algumas pessoas foram educadas tão deficientemente que
pensam que control  é o ponto mais alto na educação de uma criança. Se quer
controlar o seu filho, simplesmente subjugue-o até apatia completa e ele irá ser
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tão obediente como qualquer idiota hipnotizado. Se quer saber como controlá-
-lo, arranje um livro sobre treinar cães, dê-lhe o nome de Rex e primeiro ensine-o
a “ir buscar” e depois a “sentar” e depois a ladrar pela sua comida. Você pode
ensinar uma criança dessa maneira. Claro que pode. Mas é a sua má sorte se ela
acabar por se tornar num sanguinário (uma pessoa que causa derramamento
de sangue).

Certamente, você irá passar por um mau momento. Este é um ser humano.
Irá ser duro porque o Homem tornou-se o rei dos animais apenas porque ele
não poderia como espécie, ser dominado. Ele não entra facilmente numa apatia
obediente como fazem os cães. Os homens têm cães porque os homens são
autodeterminados e os cães não.

A razão pela qual as pessoas começaram a confundir as crianças com cães
e começaram a treinar as crianças com força, está no campo da Psicologia. O
psicólogo trabalhou em princípios como os seguintes:

“O Homem é mau

“O Homem tem de ser treinado para ser um animal social.”

“O Homem tem de adaptar-se ao seu ambiente.”

Como estes postulados não são verdade, a Psicologia não funciona. E se
alguma vez viu uma ruína, é um filho de um psicólogo profissional. A atenção
no mundo à nossa volta, em vez da atenção nos textos que alguém pensou,
depois de ter lido os textos de outra pessoa, mostra-nos o erro destes postulados.

A realidade é totalmente oposta às crenças anteriores.

A verdade encontra-se nesta direcção:

O Homem é basicamente bom.

Apenas por grave aberração pode o Homem tornar-se mau. Treino austero
leva-o à não sociabilidade.

O Homem para permanecer são, tem de manter a sua capacidade pessoal para
adaptar o seu ambiente a ele.

Um Homem é tão são e seguro, quanto seja autodeterminado.

5

.”



Ao criar o seu filho, você tem que evitar “treiná-lo” para ser um animal
social. O seu filho começa por ser mais amistoso, mais digno do que você. Num
espaço de tempo relativamente curto, o tratamento que ele recebe, restringe-o
de tal modo que se revolta. Esta revolta pode intensificar-se até ser um terror
tê-lo por perto. Será barulhento, imprudente, desleixado com as suas coisas,
sujo, em suma, tudo o que o irritar a si. Treine-o, controle-o e perderá o seu
amor. Você perderá para sempre a criança que tentar controlar e possuir.

Deixe que uma criança se sente ao seu colo. Ela sentar-se-á aí satisfeita.
Agora ponha os seus braços à volta dela e force-a a continuar sentada aí. Faça
isto, apesar de ela não estar a tentar levantar-se. Ela torce-se instantaneamente.
Lutará para escapar de si. Ficará zangada. Chorará. Lembre-se que ela estava
feliz antes de você começar a segurá-la.

Os seus esforços para moldar, treinar e controlar esta criança, em geral, têm
exactamente o mesmo efeito que quando tenta segurá-la no seu colo.

É claro que você terá dificuldades se a sua criança já foi treinada, controlada,
comandada, se lhe negaram as suas próprias coisas. A meio do caminho, você
muda a sua táctica. Tenta dar-lhe a sua liberdade. Ela está tão desconfiada de
si que passará um tempo terrível ao tentar adaptar-se. O período de transição
será terrível. Mas no fim disto, terá uma criança bem comportada, bem educada
e sociável, cheia de atenções por si e, o que é muito importante para si, uma
criança que o ama.

A criança que está constrangida, que é demasiado vigiada, que é manipulada
e controlada, tem postulado um estado de ansiedade muito nocivo. Os seus pais
são entidades de sobrevivência. Significam comida, roupa, abrigo, afecto. Isto
significa que ela quer estar junto deles. Naturalmente que, sendo filha deles,
ela quer amá-los.

Mas, por outro lado, os pais dela são entidades não sobreviventes. Todo o
seu ser e vida dependem dos seus direitos a usar a sua própria decisão acerca dos
seus movimentos, das suas coisas e do seu corpo. Os pais procuram interromper
isto movidos pela ideia errada de que uma criança é uma idiota que não aprende
a menos que seja “controlada”. Assim, ela tem que evitar o inimigo, lutar contra
ele, irritá-lo e incomodá-lo.

Aqui há ansiedade. “Eu amo-os muito. Também preciso deles. Mas eles são
uma interrupção da minha capacidade, da minha mente, da minha vida
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potencial. Que vou fazer em relação aos meus pais? Não consigo viver com eles.
Não consigo viver sem eles. Ó meu Deus, ó meus Deus!”. Ali está ela sentada,
com este problema às voltas na cabeça. Esse problema, essa ansiedade,
acompanhá-la-á durante cerca de dezoito anos. E isso semi-arruinará a vida dela.

Liberdade para a criança significa liberdade para si. Deixar as coisas da criança
entregues ao seu destino significa segurança final para as coisas da criança.

Que autodomínio terrível é exigido aos pais para não darem uma torrente
constante de instruções a uma criança! Que agonia é, verem as suas possessões
ficarem destruídas! Que transtorno, a sua recusa em pôr ordem no seu espaço
e tempo!

Mas isto tem de ser feito se você quer ter uma criança sã, feliz, cuidadosa,
bela e inteligente!

Uma criança precisa do apoio dos seus pais para muitos aspectos da sua sobrevivência. 
Mas se eles também interrompem severamente as suas decisões sobre a sua vida, é-lhe 
dado um grande problema que lhe pode causar muita preocupação.
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O Direito da Criança a Contribuir

Você não tem o direito de negar ao seu filho, o direito de contribuir.

Um ser humano só se sente capaz e competente enquanto lhe é permitido
dar uma contribuição igual ou superior àquela que lhe é dada.

Um homem pode contribuir excessivamente e sentir-se seguro num
ambiente. Ele sente-se inseguro no momento em que contribui de menos, que é
o mesmo que dizer, dá menos do que recebe. Se você não acredita nisto lembre-se
de uma vez em que toda a gente trouxe alguma coisa para a festa e você não.
Como é que se sentiu?

Um ser humano irá revoltar-se e desconfiará de qualquer fonte que
contribua mais para ele, do que ele para ela.

Os pais, naturalmente, contribuem mais para uma criança do que ela para
eles. Mal ela se aperceba disto começa a ser infeliz. Ela esforça-se por aumentar
o seu nível de contribuição; não o conseguindo, fica zangada com a fonte que
contribui. Ela começa a detestar os seus pais. Eles tentam ultrapassar esta revolta
dando-lhe mais. A criança revolta-se ainda mais. É uma espiral descendente
cruel porque no fim deixá-la-á em apatia.

Tem de deixar a criança contribuir. Não pode obrigá-la a contribuir. Não
pode ordenar-lhe que corte a relva e depois considerar que é contribuição. Ela
tem de descobrir qual é a sua contribuição e depois dá-la. Se ela não a escolheu,
não é sua, mas apenas mais controlo.

Um bebé contribui tentando fazê-lo sorrir. O bebé exibe-se. Um pouco mais
velho, dançará para si, irá trazer-lhe pauzinhos, tentará repetir os seus movi-
mentos enquanto trabalha, para ajudá-lo. Se você não aceitar esses sorrisos,
essas danças, esses pauzinhos, esses movimentos de trabalho, dentro do espírito
com que lhe foram oferecidos, começou a interromper a contribuição da
criança. Agora ela começará a ficar ansiosa. Fará coisas impensáveis e estranhas
aos bens dos pais, num esforço para os “melhorar”. Você ralha com ela. Isso
acaba com a criança.

Outra coisa entra nisto. E isso são os dados. Como é que é possível uma
criança saber como contribuir para si ou para a sua família, ou casa, se ela não
tem nenhuma ideia dos princípios de funcionamento em que esta opera?
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Uma família é um grupo com um objectivo comum de sobrevivência e
progresso. A criança a quem não é permitido contribuir ou que não compreende
os objectivos e princípios de funcionamento da vida familiar está posta à
margem da família. É-lhe mostrado que ela não faz parte da família porque não
pode contribuir. Deste modo ela torna-se antifamília – o primeiro passo no
caminho para ser anti-social. Ela entorna o leite, incomoda os seus convidados
e grita pela sua janela fora na “brincadeira”. Ela até irá ficar doente só para
fazê-lo trabalhar. É-lhe demo strado que ela não vale nada provando-lhe que
não é suficientemente poderosa para contribuir.

Você não pode fazer mais do que aceitar os sorrisos, as danças, os pauzinhos
dos mais novos. Mas, logo que uma criança possa compreender, deve ser-lhe
contada toda a história do funcionamento da família.

Qual é a fonte da sua mesada? Como é que há comida? Roupas? Uma casa
limpa? Um carro?

O pai trabalha. Ele gasta horas, dá o couro e o cabelo e por causa disso recebe
dinheiro. O dinheiro, dado numa loja, compra comida. Cuida-se do carro por
causa da falta de dinheiro. Ter uma casa sossegada e tratar do paizinho quer
dizer que ele trabalha melhor e isso significa comida, roupas e carros.

A educação é necessária porque, depois de ter aprendido, uma pessoa ganha
mais.

É necessário um jogo para dar sentido ao trabalho duro.

Dê-lhe toda a informação. Se ela tem vindo a revoltar-se, pode continuar a
fazê-lo. Mas por fim, deixará de o fazer.

Em primeiro lugar uma criança precisa de segurança. Parte dessa segurança
é compreensão. Um código de conduta invariável faz parte disto. O que hoje é
contra a lei não pode ser ignorado amanhã.

Você pode de facto manejar uma criança fisicamente, para defender os seus
direitos, desde que ela possa controlar o que possui e possa contribuir e
trabalhar para si.
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Os adultos têm direitos. Ela tem de saber isto. Uma criança tem como seu
objectivo, crescer. Se um adulto não tem mais direitos, porquê crescer? Que
raio! De qualquer forma quem iria querer ser um adulto nos dias de hoje?

A criança tem um dever para consigo. Tem de ser capaz de tomar conta de
si; não uma ilusão de que o faz, mas fazê-lo realmente. E você tem que ter a
paciência de deixar que ela cuide de si, ainda que de forma desleixada, até que,
por pura experiência, e não devido às suas directrizes, ela aprenda a fazê-lo
bem. Tomar conta da criança? Disparate! Ela provavelmente tem uma melhor
compreensão das situações imediatas do que você, seu adulto gasto. Apenas
quando a criança está quase psicótica, por causa da aberração, é que ela terá
tendência para os acidentes.

Você está bem e goza a vida porque não é posse de alguém. Você não poderia
gozar a vida se fosse vigiado cuidadosamente e propriedade de alguém. Você
iria revoltar-se. E se a sua revolta fosse reprimida, você iria tornar-se num
subversivo. Isso é o que você faz do seu filho quando o possui, domina e
controla.

Potencialmente, pai, ela é mais sã do que você e o seu mundo é muito mais
brilhante. A sua compreensão de valores e da realidade é mais exacta. Não os
atenue. E o seu filho será um ser humano encantador, bem sucedido e orgu-
lhoso. Possua, controlo, domine e rejeite e, você terá o tratamento que merece
– revolta subversiva.
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Como é que então, sem usar a força, você consegue que a criança faça as coisas?

Se você pega numa pessoa e a obriga a tocar um instrumento musical (como
fazem os pais e as escolas), a sua habilidade para tocar esse instrumento não irá
melhorar. Nós teríamos que primeiro consultá-la quanto às suas ambições. Ela
teria que, finalmente, pelo menos concordar com o facto de que é bom tocar
um instrumento musical.

Tome, por exemplo, um “mau rapaz”. Ele não pode ser posto na escola e
tem que ser levado para uma escola militar. Eles vão forçá-lo com a finalidade
de mudá-lo. Ocasionalmente, este mau rapaz é levado para uma escola, que
pensa simplesmente que a melhor maneira de manejar casos como estes, é
encontrar algo em que ele esteja interessado e permitir-lhe que o faça. Tal escola
existiu outrora na Califórnia e produziu génios consecutivamente. A lista de
cientistas da Segunda Guerra Mundial praticamente “marchou” dessa escola
em particular. Eles calcularam que deve ter sido o exemplo dado pelo professor,
a sua pureza em não fumar cigarros ou qualquer coisa do género.

O que realmente aconteceu foi isto: Eles pegaram num rapaz com quem
ninguém teve nenhuns resultados e disseram: “Há alguma coisa que gostasses
de fazer?” O rapaz disse “Não”, e eles responderam, “Bom, vasculha pelo laboratório
ou pelos terrenos ou qualquer coisa assim e algum dia tu poderás decidir”. O
rapaz pensou bem naquilo e decidiu que queria ser químico. Nunca ninguém
o enviou para uma sala de aula e lhe disse para abrir um livro e nunca ninguém se
queixou muito quando ele rebentou algo no laboratório e, logo a seguir, o rapaz
tornou-se um excelente químico. Ninguém interrompeu o seu desejo de ser
químico. Este já existia e a partir daquele momento ele não estava a impedir a
sua vontade de ser químico. Do ponto de vista educacional, este é um ponto
muito interessante.

LIDAR COM A VONTADE
DA CRIANÇA
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Consultar a Vontade

As pessoas irão permitir-lhe que tire coisas delas se você o fizer com graci-
osidade e não contrariar demasiado a sua vontade. A forma de você tornar uma
criança gananciosa ou egoísta é fazendo-a, contra a sua vontade, entregar coisas
a outras crianças. Você irá acabar por levá-la à categoria de “única” – sentimento
de que ela é a única pessoa que realmente interessa. Os pais normalmente nunca
consultam a vontade da criança. Eles consultam a sua havingness, a sua
capacidade para ter ou possuir, depois manejam isso e têm uma criança mimada.

É interessante observar uma criança que esteve perto de alguém que sempre
a consultou, mas que não tomou muito bem conta dela, ao contrário de uma
criança que teve o melhor dos cuidados, mas que nunca foi consultada.

Um pequeno rapaz está sentado no chão a brincar com blocos e com bolas
e está a passar um bom momento. Vem a enfermeira que agarra nele e o leva
para outra sala e muda as suas fraldas e, ele grita estridentemente todo o
caminho. Ele não gosta. Ela continua a fazer-lhe isto, mudando-o de sítio, nunca
consultando o seu poder de escolha e ele irá acabar por crescer obcecado com
o poder de escolha. Ele tem que levar a sua, avante. Ele torna-se muito didáctico
– assertivo quanto à sua razão. Ele está a tentar agarrar-se até ao último degrau
desta e, a sua capacidade irá ser correspondentemente pobre, particularmente
no lidar com as pessoas.

Agora, isto é muito diferente. Você sabe que a criança está com fome, e sabe
que ela deveria comer. A criança irá comer se for mantida em algum tipo de
rotina. Se o jantar é servido como rotina às 6h00, ela irá ficar habituada a comer
às 6h00, e a sua vontade nunca irá ser completamente esmagada. Ela descobre
que a comida está ali às 6h00 e deste modo ela decide-se a comer às 6h00. Você
proporciona a comida e ela proporciona a vontade. Se você não se sobrepuser
a isso, ela nunca irá ter nenhum problema acerca de comida.

Depois vem alguém, fala com ela e diz: “Não gostarias de ir para a outra sala
e mudar de roupa?” e a resposta é “Não”. Você estará a fazer um erro terrível
se continuar baseado em “Bom, eu dou-te um doce”, persuadir, seduzir, aliciar,
etc. Isso é Psicologia, a maneira como os psicólogos lidam com as situações, e
realmente não funciona.

12



Você toma um de dois caminhos. Ou usa um controlo excelente com muita
comunicação, ou apenas a deixa crescer. Não há outra escolha. As crianças não
gostam de ser maltratadas, arrastadas de um lado para o outro e não serem
consultadas. Você pode falar com uma criança e se o seu grau de afecto, acordo
e comunicação com ela forem bons, você poderá fazer com que ela faça todo o
tipo de coisas. Ela tocará no chão, na sua cabeça, apontará para si e encontrará
a mesa. Ela irá fazer disparates durante um bocado e depois disso bastará que
você diga que faça isto ou aquilo e “vamos comer”, e ela fará. Ela deu-se conta
de que os seus comandos não vão necessariamente sobrepor-se a toda a sua
vontade. Assim, por essa razão, os seus comandos não são perigosos. Você
confrontou-a e ela pode confrontá-lo. Portanto, você e ela podem fazer alguma
coisa.

Uma criança às vezes diz “Eu quero ficar acordada consigo” e elas insistem
em fazê-lo, exercendo o seu poder de escolha. Deixando as crianças fazer o que
elas estão a fazer e não interferindo com elas ou não exercendo nenhum controlo
nelas é Psicologia. Elas nunca vão estar em comunicação com ninguém; elas
não irão crescer ou ganhar experiência na vida porque elas não mudaram a sua
havingness. Elas não tiveram que mudar a sua mente, trabalho, exercício ou
fazer qualquer coisa. Mas elas respondem muito prontamente a bom controlo
e comunicação, mas leva certamente boa comunicação para ultrapassar isto –
não persuasão, mas boa comunicação.

As pessoas pensam que persuasão funciona com as crianças. Não funciona.
É com comunicação que se consegue lá chegar. Você diz: “Bom, agora está na
hora de ires para a cama”, e ela diz: “Não”. Não continue com o assunto. Deixe
o assunto e fale simplesmente de outra coisa, “O que é que fizeste hoje?”
“Onde?” “Como?” “Oh, fizeste? Isso é verdade?” “Bom, e que tal ir para a
cama?” e a resposta irá ser “Está bem”.

Uma pessoa não tem que usar a força. Entre em comunicação com a criança,
e inevitavelmente o controlo virá depois. Omita o controlo desde o início ao
educar uma criança e ela, que espera de si muita da sua direcção e controlo, é
aldrabada. Ela pensa que você não se preocupa com ela.

Seja como for, assim como no caso de tocar instrumentos musicais,
aprender línguas ou artes e habilidades, consulte a vontade da criança.
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A dificuldade básica relacionada com toda a delinquência juvenil é o
programa aparentemente humano que em tempos proibia que as crianças
trabalhassem de qualquer forma.

Sem dúvida, foi em tempos um facto que se abusava do trabalho das crianças,
que estas eram postas em trabalhos muito duros, que o seu crescimento estava
atrofiado e que elas eram, geralmente, usadas. É muito duvidoso que o infame
Sr. Marx alguma vez tenha visto na América jovens rapazes a serem arrancados
das máquinas, mortos pelo trabalho e atirados para cima de um monte de lixo.

Aonde existia um abuso desta matéria, havia uma manifestação pública de
desagrado contra ele, e foi decretada legislação para evitar que as crianças
trabalhem. Esta legislação, com toda a boa intenção do mundo é, contudo,
directamente responsável pela delinquência juvenil.

Proibir a criança de trabalhar, e particularmente proibir os adolescentes de
fazer o seu próprio caminho no mundo e ganhar o seu próprio dinheiro, cria uma
dificuldade familiar de maneira que se torna quase impossível criar uma família,
e cria também, e particularmente no adolescente, um estado de espírito de que o
mundo não o quer, e que ele já perdeu o seu jogo ainda antes de ter começado. E
depois com algo como treino militar universal a saltar-lhe à vista de modo a que
ele não se atreva a começar uma carreira, claro que ele é empurrado para uma
sub-apatia profunda (estado de desinteresse abaixo de apatia) acerca do tema do
trabalho, e quando ele é finalmente confrontado com a necessidade de fazer o seu
próprio caminho no mundo, ele sobe para uma apatia e não faz absolutamente
nada acerca disso.

É altamente um suporte deste facto que os nossos melhores cidadãos
trabalharam, normalmente quando eles eram muito novos. Na civilização

PERMITIR QUE
A CRIANÇA TRABALHE
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anglo-americana o nível mais elevado de diligência foi alcançado por rapazes
que, desde a idade de doze anos, nas quintas, tinham as suas próprias ocupações
e tinham um lugar definido no mundo.

As crianças, de um modo geral, têm muita vontade de trabalhar. Uma
criança de dois, três, quatro anos normalmente aborrece o pai ou a mãe tentando
ajudar ou com ferramentas ou com panos do pó; e o pai atencioso, que é
realmente amigo das crianças, responde de uma maneira sensata e há muito
considerada normal, sendo paciente o suficiente para deixar a criança ajudar
de facto. Uma criança a quem se permite que ajude, vai desenvolver a ideia de
que a sua presença e actividade é desejada e ela muito calmamente, começa uma
realização da sua carreira.

A criança que é pervertida ou forçada para qualquer profissão, mas a quem
não se permite que ajude naqueles primeiros anos, está convencida que não a
querem, que não há lugar para ela no mundo. E mais tarde, ela encontrará
definitivamente dificuldades relacionadas com o trabalho. No entanto, a criança
que na idade de três ou quatro anos quer trabalhar nesta sociedade moderna, é
desencorajada e é, na realidade, impedida de trabalhar, e depois ela é forçada a
ser inactiva até aos sete, oito ou nove, e é subitamente carregada com certas
tarefas.

Agora, esta criança já está educada no facto de que não deve trabalhar e
assim a ideia de trabalho é uma esfera onde ela “sabe que não pertence”, deste
modo ela sente-se sempre desconfortável em realizar diversas actividades.

Mais tarde, na sua adolescência, ela é activamente impedida de arranjar o
tipo de trabalho que irá permitir-lhe comprar as suas roupas e presentes para
os amigos, que ela sente que lhe são exigidos e assim, ela começa a sentir que
não faz parte da sociedade. Não fazendo parte da sociedade, ela é então contra
a sociedade e não deseja nada excepto actividades destrutivas.
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MANEJAR AS PREOCUPAÇÕES
E ACIDENTES DA CRIANÇA

Esta secção fornece muitas técnicas para um pai ou qualquer pessoa usar
para ajudar uma criança a recuperar rapidamente das quedas, feridas, arranha-
delas, sustos e aflições que são frequentemente parte do crescimento.

Na maior parte, as seguintes técnicas utilizam comunicação entre a própria
pessoa e a criança como o seu principal agente terapêutico. A comunicação é
vitalmente importante ao lidar com as crianças, como o é em qualquer aspecto
de ientolog .

As acções descritas abaixo são todas classificadas como Ajudas. Uma Ajuda
é uma acção empreendida para ajudar uma pessoa a obter alívio de uma
dificuldade imediata. Estas Ajudas devem ser usadas em adição àquelas no
livro, “Ajudas para Doenças e Lesões” sempre que as circunstâncias o
exijam. Os benefícios que tem para a criança e para a família podem ser
consideráveis.

Lesões na Infância
Há muitas coisas que uma pessoa pode fazer para ajudar uma criança que

sofre de uma pequena queda, corte ou outras coisas do mesmo género. Em
crianças jovens, frequentemente parece ser suficiente apenas deixá-las chorar.
Quando uma criança está magoada, a maioria das pessoas dão por si a dizer
palavras de conforto e de consolo quase antes de se aperceberem disso. E o que
elas dizem é normalmente o que disseram antes, umas cem vezes, quando a
criança estava magoada. Isto pode fazer com que a criança recorde toda a cadeia
de lesões anteriores.

Os pais podem ajudar mais as crianças não dizendo nada. Pode levar um
breve espaço de tempo para se treinarem a não falar quando a criança está ferida,
mas não é difícil criar o hábito de permanecer calado. O silêncio não precisa de
afeição inibida. Uma pessoa pode segurar na criança, se ela quer que a segurem,
ou colocar um braço à sua volta. Frequentemente, se nada é dito, uma criança
pequena irá chorar com força durante cerca de um minuto, e depois subita-
mente pára, sorri, e volta a correr para o que ela estava a fazer. Deixá-la chorar
parece aliviar a tensão resultante do ferimento e se isto acontecer não é
necessária a Ajuda. De facto, é frequentemente muito difícil fazer com que a
criança retorne ao momento do ferimento se ela aliviou a tensão desta maneira.
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“Fala-me Sobre Isso”
Se a criança não melhora automaticamente depois de um momento ou dois

de chorar, então espere até que ela tenha recuperado do curto período de menor
consciência que acompanha uma lesão. Normalmente não é difícil reconhecer
quando a criança está ou não aturdida. Se ela ainda chora depois do período de
aturdimento, é geralmente porque outras lesões anteriores foram restimuladas
(reactivadas devido a circunstâncias semelhantes no presente que se aproximam
de circunstâncias do passado). Neste caso, uma Ajuda é valiosa. Em crianças
mais velhas (idades de cinco em diante) uma Ajuda é geralmente necessária.

Quando a criança já não está aturdida, pergunte-lhe: “O que aconteceu?
Como é que te magoaste? Fala-me sobre isso ”

Quando ela começar a contar, faça com que ela conte no tempo presente,
se ela não o fizer espontaneamente. Tente desta maneira:

“Bom – eu estava em pé numa rocha grande e eu escorreguei e cai, e. . .”
(a chorar)

“Dói quando estás em pé na rocha?”

“Não.”

“O que é que acontece quando estás em pé na rocha?”

“Eu escorrego. . . ” (a chorar)

“Depois o que é que acontece?”

“Eu caio no chão.”

“Há relva no chão?”

“Não – é tudo coberto de areia.”

“Fala-me disso outra vez ”

Você pode levar a criança através disso diversas vezes, até que ela fique
aborrecida ou se ria. E isso não tem nada de difícil. Depois de uma criança ter tido
umas poucas Ajudas desta maneira, ela irá, como consequência de estar ferida,
correr para a pessoa que lhe pode dar esta Ajuda indolor e encorajamento,
exigindo “falar sobre isso”.
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Uma criança 
que se feriu 
pode ser 
marcadamente 
ajudada por 
intermédio de 
comunicação.

Fazê-la explicar 
o que aconteceu, 
pode ser 
terapêutico.

Falar sobre isso 
a alguém que 
está interessado, 
irá dissipar 
qualquer
transtorno e 
possibilitar que 
a criança se 
sinta melhor.
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Dirigir a Atenção da Criança

Muitas pessoas habitualmente dizem a uma criança, “Não faças isso, vais
ficar doente”, “Meu Deus, tu estás mesmo a ficar com uma grande constipação”,
“Se continuas a fazer isso, vais ficar doente”, “Eu sei simplesmente que o João
irá apanhar sarampo se ele for para a escola” e outras inúmeras sugestões
pessimistas do mesmo género. Elas também usam milhares de frases com “Não”,
“Não podes”, e “Controla-te”. Os próprios pais podem ter cuidado com estas
frases, e evitar o seu uso tanto quanto seja possível. Com um pouco de imaginação
e prática, não é difícil encontrar maneiras de manter as crianças em segurança
sem usar constantes restrições verbais. Tanto quanto seja possível, as sugestões
feitas a uma criança devem ser positivas. Demonstrar claramente o que acontece
a uma garrafa de vidro quando cai, irá passar a ideia melhor do que mil gritos
de “Sai já dai!” ou “Larga isso!”

Movimentos suaves e amáveis e, uma voz calma, irão longe no sentido de
afastar a restimulação quando se lida com as crianças. Qualquer pessoa que
deseje ser bem-sucedido a lidar com crianças, irá desenvolver estes atributos.
Eles são particularmente valiosos em emergências.

Se é preciso obter a atenção da criança rapidamente, por causa de uma
situação potencialmente perigosa que se está a passar demasiado longe para
permitir que o protector alcance a criança com rapidez, chamar o seu nome alto
o suficiente para que possa ser ouvido, irá, sem causar dano, fazer com que seja
bem-sucedido. É muito melhor do que ordens gritadas de “Pára!” “Fica aí!”
“Não faças isso!” etc. Está longe de ser tão susceptível de restimulá-la.

Lembrar

Pedir à criança que se lembre pode ser usado em centenas de situações que
surgem de dia para dia: sempre que a criança está rabugenta, infeliz e a chorar
por alguma coisa; quando ela se sente ligeiramente doente; quando ela está
obviamente restimulada por alguma coisa; quando ela escutou por acaso uma
dramatização (uma repetição no presente de alguma coisa que aconteceu no
passado) ou alguém a castigou severamente ou soltou uma dramatização dirigida
a ela; quando ela se sente rejeitada – de facto, cada vez que uma criança está
infeliz ou nervosa por qualquer razão, ou quando você sabe que ela teve uma
experiência altamente restimulativa.
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Aqui o princípio é chegar às frases e situações específicas que causam as
restimulações. É claro que esta técnica só pode ser usada depois de a criança
ter aprendido a falar o suficiente para dar uma explicação coerente do que está
a pensar e a sentir.

Se a criança está a sentir-se indisposta (não gravemente doente) você pode
começar por perguntar-lhe quando é que ela se sentiu desta maneira antes.
Geralmente uma criança irá lembrar-se. Quando você faz mais perguntas sobre
o que estava a acontecer, o que é que ela estava a fazer na altura, quem é que
estava a falar, o que é que foi dito, como é que ela se sentiu, ela irá descrever
a cena detalhadamente. Quando ela o faz, faça simplesmente com que ela a
reconte algumas vezes. Quando você chega ao fim diga: “Conta-me isso outra
vez. Onde é que tu estavas quando o Pai estava a falar?” “Conta outra vez”. Ou,
simplesmente: “Vamos lá a ver, tu estavas sentado no sofá quando o Pai diz –
o que é que ele diz?” Pode ser usada qualquer frase simples que irá retornar a
criança para o início da cena.

Não há necessidade de tornar esta acção complexa. As crianças compreendem
“Conta outra vez”. Elas próprias adoram ouvir histórias repetidas vez após vez
e, adoram contar as suas histórias a uma audiência interessada. Mas não seja
excessivamente compassivo. Mostre sim, afeição e interesse. Mas não se ponha
a cantarolar ou a lamentar: “Coitadinho do bebé, pobre criaturazinha!” ou
frases similares. Fazer deste modo pode tender a levar a criança a considerar
valiosa a lesão ou indisposição, visto que lhe deu especial atenção e compaixão.

Quanto mais você conseguir entrar na realidade de uma criança, melhor
você irá ser capaz de ajudá-la. Imite os seus tons de voz, o seu “Boa!” “Tu
conseguiste!” “E depois?” – adapte-se à sua animada mímica, olhos muito
abertos, interesse esbaforido ou qualquer que seja o seu estado de espírito e tom
– mas não ao ponto de repetir como um papagaio, claro. Se não for capaz de
fazê-lo bem, então seja apenas simples, natural e interessado.

Frequentemente, quando está restimulada, uma criança irá usar uma ou
duas frases repetidamente. Nesse caso pode começar com “Quem é que diz
isso?” ou “Quem é que te está a dizer isso?” ou “Quando é que tu ouviste isso?”

Às vezes ela irá insistir em: “Digo eu, ‘Cala-te, seu palerma!’ ” ou qualquer
que seja a frase. Depois pergunte: “Quem mais o diz?” ou “Vê se te podes lembrar
quando ouviste outra pessoa a dizê-lo”, e ela geralmente irá começar a contar-
lhe sobre um incidente.
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Quando uma 
criança 
experimenta 
alguma coisa 
perturbadora 
ou traumática, 
incidentes 
semelhantes 
podem reactivar-se 
na sua mente.

Estes desvanecem-se 
quando a criança é 
levada a falar sobre
o transtorno actual.

A criança deve ser 
guiada a contar o 
que aconteceu como 
se estivesse a 
ocorrer no presente. 
Isto vai descarregar 
qualquer trauma 
conectado com o 
que aconteceu.

21



Uma mulher, lidando com a sua filha, ficou aturdida quando a criança disse,
“A mãe disse-o, há muito tempo atrás”. “Onde é que estavas quando eu o disse?”
“Oh, eu era apenas uma coisa pequena, na sua barriga”. Isto provavelmente não
irá acontecer muitas vezes. Mas quando a criança fica com a ideia, pode acon-
tecer mais tarde ou mais cedo. Qualquer que seja o incidente, apenas continue
a perguntar para reconstituir o incidente. “O que é que estavas a fazer? Onde é
que estavas? Onde estava eu? O que é que o paizinho estava a dizer? O que
é que parecia? O que é que sentiste?” etc. Faça com que a criança recorde o
incidente algumas vezes até que ela ria. Isto irá libertá-la da restimulação.

Uso de Bonecos ou Peluches
Se o pai sabe que a criança ouviu por acaso uma dramatização ou foi

severamente castigada ou repreendida, ele pode resolver isto umas horas depois
perguntando-lhe acerca do incidente. “Lembras-te quando eu gritei à Mãe
ontem à noite?” Se a criança não está habituada a expressar a sua raiva com os
pais, ou se ela foi severamente reprimida no passado, pode ser preciso alguma
persuasão para levá-la a falar sobre isso. Enquanto o faz, tente assegurar-lhe, pela
sua atitude que não há problema nenhum em que ela fale. Se ela simplesmente
não consegue, você pode tentar fazer com que ela represente completamente o
incidente. Se a criança brinca com bonecas ou com bonecos de pelúcia em forma
de animais, você pode, a brincar com ela, convencê-la a fazer com que os
bonecos ou brinquedos representem a dramatização.

“Esta é a boneca mãe. E este é o boneco pai. O que é que a boneca mãe diz
quando está furiosa?” Muito frequentemente isto irá conduzir a criança mesmo
para dentro da cena e, se você a deixar realmente desabafar e descrever a cena sem
condenação, ouvindo de maneira compreensiva e interessada e, encorajando-a
com um bem colocado, “sim  e depois o que aconteceu?” ela irá em breve
abandonar a simulação e começar a contar-lhe directamente o que ouviu por
acaso. Mesmo que ela não faça isto e, como as crianças muitas vezes fazem, ela
voltar a ensaiar a cena um par de vezes com as suas bonecas ou brinquedos, a
cena irá diminuir em intensidade até um grande ponto.
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Ouvir por acaso 
um transtorno ou 
luta entre os pais 
pode ser 
extremamente 
perturbador.

Um pai pode 
ajudar a dissipar 
a preocupação da 
criança, fazendo-
-a usar bonecos 
para demonstrar 
o que aconteceu.

A criança recria 
a experiência 
com os
bonecos. . .

. . . e qualquer 
transtorno 
prolongado da 
parte da criança 
pode desvanecer-
-se rapidamente.
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Fazer Desenhos

Em vez de bonecos ou brinquedos, você pode levar a criança a desenhar.
“Desenha-me uma mulher e um homem. . . O que é que eles estão a fazer?
Desenha-me uma mulher a chorar”, etc. A ênfase deve ser sempre no adulto que
estava a dramatizar e não na criança que era má, se isso aconteceu. Desenhar,
brincar às casinhas com uma criança: “E depois tu dizes. . .?” “E depois eu digo. . .?”
ou levar simplesmente a criança a inventar uma história acerca do incidente,
irá ajudar.

Raiva

Com crianças que não foram inibidas nas suas expressões de raiva contra
os seus pais, estes subterfúgios (decepções) não são geralmente necessários.
Elas irão contar livremente e dramatizar cenas que ouviram por acaso ou
descomposturas que levaram, se você actuar como audiência interessada e as
encorajar a reconstituir a cena. Se observar as crianças a brincar, irá vê-las com
frequência, fazer exactamente isso, imitando os seus pais e outros adultos nas
suas dramatizações.

Às vezes apenas perguntar a uma criança: “O que é que aconteceu que te
fez sentir mal?” ou “O que é que eu disse que te fez sentir dessa maneira?” irá
exibir e aliviar os elementos restimulativos na presente situação.

Toda a gente está familiarizada com as ameaças violentas que as crianças
podem inventar quando estão frustradas: “Eu vou parti-lo aos bocados e atirá-lo
ao rio; Vou fazê-los a todos irem para o armário, trancá-los e deitar fora a chave
e depois eles irão arrepender-se”, etc. Se você as encoraja com “Sim? E depois
o que é que farias?” ou “Ena, isso seria qualquer coisa!” elas irão continuar por
um bocado e depois geralmente irão subitamente sair do transtorno e continuar
com o que estavam a fazer.

Se uma criança está zangada, deixe-a estar zangada, mesmo que você seja a
vítima. Deixe-a exprimir a sua raiva e normalmente, essa irá desaparecer
rapidamente. Mas se você tenta suprimir essa raiva, irá tornar-se pior e durar mais.
Deixar a criança reagir a uma situação frustrante, sem mais supressão, parece
libertar a energia da frustração e irá retirá-la dessa raiva mais rapidamente do
que quase qualquer outra coisa.
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Medo

Se uma criança está com medo, deixe-a contar-lho, dando-lhe todo o
encorajamento que possa dar. Isto é particularmente eficaz em pesadelos.
Acorde a criança, segure-a sossegadamente até que o seu choro se acalme um
pouco e faça-lhe perguntas sobre o pesadelo, levando-a através do pesadelo
várias vezes, até ela já não estar assustada. Depois pergunte-lhe sobre uma
recordação agradável e faça com que lhe conte isso antes de a deixar. Se ela
depois disso não quer dormir sozinha, não a faça enfrentar o seu medo. Fique
com ela e encoraje-a a falar sobre isso, até ela já não ter medo, mesmo que isto
demore algum tempo. Ao perguntar sobre medos, você pode usar a frase
“o mesmo que”. Se a criança tem medo do escuro, pergunte-lhe, “O que é que é
o mesmo que o escuro?” Se ela tem medo de animais, uma pergunta semelhante
irá fazer com que ela analise o seu medo. Possivelmente você não irá ser sempre
bem-sucedido nas primeiras perguntas, mas se você continuar pacientemente,
em breve irá ter uma resposta que lhe dirá um incidente onde ela tem a sua
atenção presa e você pode ajudar a criança a manejar isso falando sobre o que
aconteceu.

Pesar

Se a criança está em pesar, uma boa maneira de começar é, “Porque é que
estás a chorar?” Depois de a criança ter dito algumas vezes porque é que está a
chorar, cada vez sendo ajudada por intermédio de perguntas sobre o incidente,
e quando o seu choro diminuir, você pode perguntar, “Por que outra coisa estás
a chorar?”

Na realidade, apenas deixá-la chorar até que ela saia disso, irá muitas vezes
ser suficiente. Isto é especialmente verdade se você está em contacto próximo
com ela e ela sabe que pode contar consigo com amparo e ajuda.

Não tente impedir uma criança de chorar simplesmente dizendo-lhe para
não chorar. Ou maneje o incidente que causou o choro, perguntando-lhe o que
aconteceu e levando-a a contar-lhe até que ela se esteja a rir, ou deixe-a chorar
enquanto você a acaricia ou a abraça. Neste caso não se diz nada; só ternura.
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Irritabilidade

Se a criança está simplesmente rabugenta e “intratável”, você pode muito
frequentemente libertá-la disso desviando a sua atenção, introduzindo uma
nova e fascinante história ou livro de imagens ou um brinquedo ou, no caso de
uma criança muito pequena, algo que brilhe. Esta é uma velha técnica, mas
é válida. Se a criança está rabugenta, a probabilidade é que ela esteja em
aborrecimento, que significa que a actividade em que ela estava interessada
em particular foi suprimida de alguma maneira. Ela está à procura de algo novo,
mas é incapaz de encontrar. Se você pode dar-lhe alguma coisa que a interesse,
ela irá ficar mais alegre rapidamente. Contudo, não faça esforços frenéticos para
atrair a sua atenção, importunando-a com movimentos bruscos e certos desvios
de atenção como, “Olha bebé, olha que relógio giro!” e se isso não tiver um
resultado instantâneo, saltar para qualquer outro objecto. Isto irá muitas vezes
apenas confundi-la. Mexa-se suave e tranquilamente, mantenha a sua voz
agradável e calma e, dirija a atenção da criança para uma coisa nova. Isso deverá
ser suficiente.

Se nenhuma destas coisas funcionar, você por vezes pode libertá-la da
dramatização trazendo-a a tempo presente com estimulação física intensa,
como uma luta de brincadeira ou algum outro exercício vigoroso.

Se você consegue ter a atenção da criança tempo suficiente, pode pedir-lhe
para lhe contar algumas coisas boas que aconteceram. Ela pode fazê-lo com
relutância primeiramente, mas à medida que você a encoraja a contar, ela irá
muitas vezes directamente para a recordação agradável e muito em breve estará
alegre outra vez.

Criar um novo jogo de recordar proporciona uma construtiva e agradável
maneira de manter uma criança ocupada durante longas viagens, períodos de
espera, períodos de convalescença, etc.

As crianças têm naturalmente uma boa capacidade para recordar. Elas
adoram falar sobre momentos de prazer do passado. Uma grande parte da
conversa de uma criança é preenchida com as coisas maravilhosas que ela fez
ou espera fazer e  frequentemente fala de forma espontânea acerca de ocasiões
em que tem estado assustada ou infeliz.

Ensine uma criança a contar todos os momentos de prazer, perguntando-lhe
o que aconteceu quando ela foi ao jardim zoológico ou quando foi nadar.
Quando ela começar a contar-lhe, mude-a subtilmente para o tempo presente,
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como se sugeriu, se ela não o fizer por si mesma. Diga-lhe que sinta a água, que
se sinta ela mesma a mexer, que veja o que está a acontecer, que oiça o que as
pessoas lhe estão a dizer e os sons à sua volta. Isto ajuda-a a construir a sua
capacidade de recordar as várias coisas que percepcionou. Mas não insista numa
explicação completa das percepções se a criança estiver a recordar o incidente
com certeza e rapidamente, contando-o fluentemente. Não é preciso muita
coisa para conseguir que uma criança faça isto.

Pode introduzir o jogo dizendo “Vamos jogar ao lembra-te” ou “Conta-me
sobre quando foste ao. . .” ou “Vamos fingir que estamos outra vez a ir ao jardim
zoológico”, ou qualquer outra frase ao acaso. Entre na história tanto quanto
possível, adoptando o tom da criança e o seu jeito, se conseguir fazê-lo facilmente
e, esteja sempre interessado e ansiosamente à espera do próximo detalhe.

Sempre que a criança lhe venha contar um acidente que teve ou sobre algo
que a tenha assustado ou que a tenha feito ficar triste, oiça-a e faça-a contar isso
várias vezes. À medida que as crianças vão aprendendo como “jogar ao lembra-te”
e aprendem o que isso faz por elas, vão começar a pedi-lo quando querem ou
precisam.

De novo, os pontos principais ao lidar com os transtornos das crianças ou
lesões são:

1. Dê uma Ajuda para lesões menores, se necessário, ou deixe a criança
chorar se isso parecer ser o suficiente.

2. Faça a criança lembrar-se da última vez em que isso aconteceu ou faça
com que lhe conte completamente o que aconteceu que a deixou infeliz.

3. Ensine a criança a lembrar se, fazendo com que lhe conte momentos de
prazer do passado.

4. Use recordar momentos de prazer ou qualquer outra técnica para trazer
a criança de momentos de transtorno, para tempo presente.

Estes cuidados vão manter a criança mais saudável e feliz.
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BEBÉS SAUDÁVEIS
Um bebé indevidamente alimentado não só é infeliz como também pouco

saudável e matéria de preocupação para qualquer pai recente. Alimentação adequada
é, claro, um ingrediente necessário para a boa saúde. Baseado na experiência
pessoal, aqui está algo que funcionou; é aqui oferecido, como uma sugestão
proveitosa, aos pais que procuram melhores formas de criar crianças saudáveis.

Alguns hospitais e médicos adoptaram, aparentemente, o slogan “Um Bebé
Gordo Hoje Significa Um Paciente Amanhã”.

Descobriu-se que algumas comidas preparadas, criadas em hospitais e por
pediatras, transtornam o bebé. É uma mixórdia em pó que é suposto dissolver-
-se em água e dar ao bebé.

Se alguma vez a experimentasse iria concordar com o bebé. É horrível.
Mais do que isso, são só carbo-hidratos e não contém as proteínas necessárias

para construir os tecidos e ossos. Só engorda. Quando vê um desses bebés
modernos, inchados, saiba que ele tem sido alimentado com uma dieta composta
por uma mistura de leite em pó, glucose e água; totalmente carbo-hidratos.

A maior causa dos transtornos do bebé no seu início de vida é unicamente
a sua dose alimentícia. Sim, o bebé pode ser alimentado. Mas com quê? Com
soluções de leite em pó, com um sabor horrível, cheias de carbo-hidratos ou
um leite sem consistência do peito de uma mãe sobrecarregada com trabalho.
Uma ração tem de conter uma grande percentagem de proteína. A proteína é a
unidade de construção para a formação dos nervos e ossos. Um soldado ferido
não irá sarar as suas feridas sem tomar uma grande dose de proteínas. As úlceras
não melhorarão sem uma dieta com uma grande dose de proteínas.

Para formar o cérebro, os ossos e tecidos, o bebé tem de receber proteínas.
E desde os dois anos de idade até, pelo menos, aos três. Isso faz bebés fortes,
bonitos e vivos que dormem bem e que vão bem.

Foi dedicada atenção a este problema, pela primeira vez, como problema
pessoal. Como um pai com um menino pequeno que não ia viver, tinha que
tomar-se acção rápida para salvá-lo. Ele teve que 1) ser tirado do hospital e 2)
descobrir-se o problema e 3) resolvê-lo. O tempo disponível para fazê-lo era
menos de vinte e quatro horas. O menino estava a morrer.

Assim, 1) ele foi tirado do hospital. E 2) descobriu-se que ele não conseguia
comer ou não queria fazê-lo. E 3) uma fórmula que lhe fornecia a nutrição de
que necessitava, foi desenvolvida e foi-lhe dada.

A fórmula utilizava cev da. As tropas romanas marchavam, enquanto viviam
com uma dieta de cevada, o cereal com o nível mais elevado de proteína. Esta
fórmula é a maior aproximação ao leite humano que se pode conseguir com facili-
dade. É uma velha fórmula romana que data de nada menos do que 2.200 anos.

É um pouco trabalhoso, é claro. Você terá de sacrificar um tacho ou um
pequeno fervedor para cozinhar a cevada (de facto estraga mesmo o tacho, por
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isso tenha um tacho para a cevada e cozinhe só nesse). E tem de cozinhar a
cevada durante muito tempo para conseguir obter água de cevada, e pode
esquecer-se e queimá-la. Mas, mesmo assim, vale a pena no sentido em que terá
uma casa mais tranquila e um bebé saudável.

Misture uma quantidade desta receita de cevada que seja suficiente para
vinte e quatro horas todos os dias, armazene em biberões esterilizados e
ponha-os onde permaneçam frios. E aqueça um biberão até 37º C ou perto dessa
temperatura (teste-a esguichando um pouco para as costas da sua mão para
verificar se está demasiado quente ou demasiado frio) antes de a dar ao bebé.

E, embora tente manter o bebé num horário, é tolo se não o alimentar quando
o bebé tem fome.

De qualquer forma, um bebé, depois de ter comido uma dose completa,
dorme habitualmente durante horas. Se não o fizer há sempre um motivo, tal
como, um alfinete ou um pedaço de carvão na cama, fraldas molhadas, alguma
coisa. Quando o bebé, que não devia chorar, o faz, procure o porquê até desco-
brir. Não siga as escolas que dizem que 1) está a chorar propositadamente ou
2) é uma doença grave que requer uma operação imediata. Algures pelo meio,
encontramos a verdadeira razão.

Fórmula de Cevada para Bebés
A primeira razão para o bebé não estar bem, são rações pobres. E para

resolver isso, aqui está uma fórmula que se pode usar:
1/2 litro de água de cevada
1/3 litro de leite homogeneizado
1 dl de xarope de milho
A quantidade de xarope deve variar – dependendo do bebé – alguns gostam

com um sabor fraco, outros, com um sabor mais forte.
Esta fórmula pode ser multiplicada por qualquer número, de acordo com o

número de biberões desejados mas a proporção mantém-se a mesma.
Para fazer a água de cevada ponha metade de uma chávena de cevada inteira

num pedaço de musselina, aperte de forma solta para permitir que a cevada inche.
É fervido devagar durante 6,5 horas, em cerca de 2 litros de água, num tacho, que
não seja de alumínio, não completamente tapado. (Ao não tapar o tacho comple-
tamente permite-se que o vapor saia pelo pipo [caso haja algum] ou por ter-se
deixado a tampa ligeiramente inclinada de modo a deixar uma abertura entre o
tacho e a tampa.) A água da cevada vai ficar muito, muito cor-de-rosa. Isto dá mais
ou menos a densidade da água de cevada necessária para fazer a fórmula acima.

Você não dá ao bebé a verdadeira cevada, só a água misturada com o leite e
o xarope de milho, como na proporção dada na fórmula acima.

Não adicione mais nada a esta fórmula, tal como vitaminas ou natas “para
tornar a fórmula mais nutritiva”. A fórmula é tal como descrita acima.

Use esta fórmula e tenha bebés mais saudáveis!
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Leite
Xarope 
de Milho

CEVADA

LEITE
HOMOGENEIZADO

XAROPE DE
CEVADA

ÁGUA DE 
CEVADA

1/2 litro

1/3 litro 1 dl

LEITE

6,5 horas

1. Ponha cerca de meia chávena
de cevada completa num pedaço 
de musselina.

2. Aperte de forma solta para 
permitir que a cevada inche. . .

3. . . . e coloque-a 
no tacho 
contendo 2 litros 
de água.

4. Deixe ferver lentamente 
durante 6,5 horas, ligeiramente 
destapada para que o vapor possa 
sair.

5. Misture a fórmula usando 
uma proporção de: 1/2 litro de 
água de cevada, 1/3 litro de leite
homogeneizado e 1 dl de xarope 
de milho.

C  C
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6. Mantenha a fórmula fria 
até à hora de comer.

7. Aqueça um 
biberão até 37ºC 
(temperatura do 
corpo).

8. Esguiche umas gotas na sua mão 
para certificar-se de não está nem 
demasiado quente nem demasiado frio. 
Depois dê ao bebé.

FÓRMULA DE CEVADA

Ponha meia chávena de cevada 
completa num pedaço de musselina.

Aperte de forma solta.

Ferva lentamente durante 6,5 horas 
em cerca de 2 l de água.

Misture a fórmula numa proporção de:

1/2 litro de água de milho,
1/3 litro de leite homogeneizado e

1 dl de xarope de milho.

37ºC



CRIAR
A SOCIEDADE
DE AMANHÃ

Trabalhar com crianças pode ser uma aventura fascinante. A pessoa que
usa perspicácia e paciência juntamente com a sua habilidade para aplicar o
conhecimento e as técnicas descritas neste livro, será recompensada vendo
as crianças progredindo tornando-se membros da sociedade cooperativas e
saudáveis. A tarefa pode parecer impossível e por vezes desoladora, mas no fim
existirá uma sensação inigualável de realização, de ter-se feito algo que
realmente valeu a pena para o progresso das gerações futuras. 
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Os seguintes exercícios ajudá-lo-ão a compreender este livro e a aumentar
a sua capacidade para lidar melhor com as crianças.

1 Observe alguém a lidar com uma criança. Note se a pessoa tenta
persuasão ou utiliza força para que a criança faça alguma coisa contra a
sua própria vontade. Se for o caso, quais foram os resultados e como é
que os materiais deste livro teriam sido, em vez disso, aplicados?
Depois observe mais alguém a manejar uma criança e faça o mesmo
que fez no primeiro exemplo.

2 Anote um exemplo de como uma criança poderia contribuir para si.
Descreva as circunstâncias que poderia encontrar e o que faria para
permitir que a criança contribuísse nessa circunstância. Depois faça
isso outra vez – pensando noutro exemplo de como uma criança
poderia contribuir consigo e como manejaria a circunstância.

3 Aplicando o material deste livro, consulte a vontade própria de uma
criança e faça com que esta faça algo de que você necessita ou que
pretenda que ela faça.

4 Usando os dados que leu neste livro, localize e maneje uma criança
que se tenha magoado e que não recupere espontaneamente. Assegure-se
de que aplica os dados sobre não dizer nada quando a criança
está magoada. Leve a cabo os passos para manejar a criança até que esta
fique aborrecida ou sorria.

5 Maneje uma criança que esteja a chorar até que ela deixe de chorar.
Aplique os dados na secção “Fala-me Sobre Isso”, fazendo a criança
relatar a sua história em tempo presente se ela não faz isso espontaneamente.
Leve a cabo os passos para manejar a criança chorosa até ela estar
aborrecida ou sorridente.

6 Escreva cinco exemplos de acções que um pai poderia fazer ou coisas
que ele poderia dizer, que dirigissem a atenção da criança e a mantivessem
segura sem usar constantemente restrições verbais.

7 Melhore a memória de uma criança fazendo com que ela fale sobre
momentos de prazer do passado. Use as técnicas encontradas na secção
do livro “Manejar as Preocupações e Acidentes da Criança”, para
alcançar este resultado.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Não é fácil educar bem as crianças
numa sociedade actual atarefada e sujeita
a grande pressão. As exigências do trabalho
e das finanças, a taxa de divórcios elevada,
a disponibilidade de drogas nas escolas,
o sistema educacional falhando, tudo isto
contribui para um ambiente familiar instável.
Não é fácil para os pais ou para as suas
crianças.

No entanto, a tecnologia de como criar
crianças felizes existe. E tem sido utilizada
por milhares de pais e por outras pessoas
para mudar vidas.

Todos os princípios de Scientology que
se aplicam aos adultos também se aplicam
às crianças, mas também existe um
conjunto de obras que se dirigem especifi-
camente aos homens e mulheres que
não “alcançaram o crescimento completo”.
Usando esta sabedoria, criar crianças
pode ser uma experiência agradável e
recompensadora.

Os exemplos abaixo demonstram que as
pessoas podem, de facto, criar crianças
capazes de sobreviver e ser felizes neste
mundo por vezes confuso.

Uma mulher casou-se com um homem
que tinha três filhos. A sua irmã deu-se
conta de que esta tratava mal estas crianças,
da mesma forma que ela tinha sido mal
tratada quando era criança.

“Tinha acabado de aprender algumas
descobertas do Sr. Hubbard sobre o funcio-
namento da mente e como o manejo
inadequado de crianças pode ser transmitido
de uma geração para a seguinte. Assim, com
estes básicos, sentei-me com a minha irmã e
repassei com ela a forma como tinha sido
ignorada e maltratada como criança, com o
que esteve de acordo. Também a fiz ver que
era bastante capaz e que naturalmente
desejava fazer as coisas correctas, mesmo
quando ela era uma criança pequena. Eu
perguntei-lhe como é que ela teria respondido
se alguém tivesse realmente comunicado
com ela quando era criança e também fiz
com que olhasse para a forma como poderia
fazer isto com os seus enteados, com o que
se animou bastante. Depois disto, a minha
irmã que anteriormente não gostava de
crianças ou que não queria ter filhos, mudou
dramaticamente. Começou por gostar das
crianças e também decidiu ela própria ter
uma. Desde então ela deixa os seus filhos
comunicarem com ela e serem os indivíduos
que são. Agora adora ser mãe e eu acredito
que isto tornou a sua vida mais feliz, para
não mencionar as vidas dos seus filhos ”

Ao aplicar os dados de L. Ron Hubbard
sobre como lidar com crianças pequenas
na vida de um rapazinho, uma ama
conseguiu uma mudança incrível:

AUXILIAR A ALFABETIZAÇÃO

Os pais transmitem
os benefícios do uso
de ientolog  nas

suas crianças, como
se pode ver nestas
figuras que mos-

tram que a ampla
maioria aprende a

ler a uma idade mais
tenra do que a idade

normal dos seis
anos.

12.6%
Outra 24.9%

5 Anos
15.1%
6 Anos

20.1%
3 Anos

26.6%
4 Anos

COM QUE IDADE O SEU FILHO COMEÇOU A LER?
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“O rapazinho adorava estar na escola,
mas todos os dias quando regressava a casa
lutava com os irmãos, no carro, gritando e
barafustando sobre onde se sentar e por aí
fora. Isto continuava à mesa do jantar,
momento em que ele era mesmo desagradável
de se ter por perto, incomodando o resto da
família. Os seus pais não sabiam o que fazer
para manejá-lo, excepto mandá-lo para o
seu quarto. Isto apenas resultava numa
gritaria que se ouvia desde o seu quarto até
que a criança ficasse cansada. Eu apliquei o
dado que nessas circunstâncias há algo de
errado, específico e que uma pessoa deve
persistir até descobrir o que é. Descobri que,
desde que a criança começou a ir à escola, já
não dormia a sesta pela tarde e que estava
exausta no fim do dia. Consequentemente,
eu mandei-o ir para a cama mais cedo e
numa questão de dias voltou a ser uma
criança de cinco anos adorável e encantadora
que falava com entusiasmo acerca daquilo
que tinha feito na escola e dizia à mesa de
jantar, com um sorriso: ‘Por favor passem o
sal’. Para os seus pais isto foi um milagre.
Eu causei boa impressão, mas só estava a
aplicar a tecnologia de L. Ron Hubbard ”

Uma mãe que vivia em Auckland, Nova
Zelândia, estava bastante frenética com o
seu primeiro bebé, já que ele chorava de
hora a hora, dia e noite. O médico de
família tinha dito que a criança estava de
boa saúde e não podia dar uma razão para
o choro.

“Um dia eu estava na nossa Igreja de
ientolog  e encontrei um artigo de L. Ron

Hubbard sobre como ter bebés saudáveis.
Uma das suas recomendações era alimentar
a criança com uma fórmula de cevada que
era dada no artigo. Eu fui para casa
determinada a experimentá-la. Os resultados
valeram mesmo a pena. Em dois dias o meu
filho tinha-se acostumado a dormir entre as

horas da alimentação. Ao fim de uma
semana ele começou a dormir durante o
período da noite depois de ter sido
alimentado. Eu estava tão agradecida pelo
descanso extra! Mais tarde descobri que lhe
estavam a nascer os dentes – e que lhe
nasceram todos os dentes sem que ele chorasse.
Assaduras e distúrbios do estômago não
eram conhecidos na nossa casa e o bebé
cresceu tão forte que começou a andar aos
sete meses. Eu posso dizer honestamente que
a fórmula de cevada não só teve um efeito
tranquilizador no nosso filho bem como em
todo o lar, já que alimentei os nossos dois
outros filhos da mesma forma ”

Ao ter estudado o que L. Ron Hubbard
escreveu acerca da educação de crianças,
um pai em Los Angeles decidiu usar esses
dados com o seu filho. Ele disse:

“Eu senti que devia ao meu filho um
pai, que não lhe transmitisse as “tradições
de família” – maus hábitos de educação de
crianças. Soube que cairia no erro de ser um
pai sem compreensão suficiente, se não
fizesse algo a respeito. Então, estudei os
dados de L. Ron Hubbard de forma a poder
dar ao meu filho uma educação apropriada.
A diferença produzida, que pode ser
observada não somente por mim, mas
também pelos outros pais, é que o meu filho
tem um interesse real em cuidar e manter os
seus bens em ordem e muitas vezes faz
comentários sobre outras pessoas, que não
fazem o mesmo (incluindo os adultos).
Nunca foi preciso, que eu ou a minha esposa
lhe pedíssemos para preocupar-se com essas
coisas. O segredo para alcançar isto, consiste
em aplicar os dados e é, de facto, o que você
não entende, não aquilo que o seu filho não
entende. Como pai, seria negligente nos seus
deveres, se não tivesse lido e usado esta
tecnologia ”
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GLOSSÁRIO

aberração: um desvio de pensamento ou
comportamento racionais; pensamento ou
conduta irracionais. Basicamente significa errar,
cometer equívocos, ou mais especificamente
ter ideias fixas, que não são verdadeiras.
Usa-se também a palavra no sentido científico.
Significa um desvio de uma linha recta. Se
uma linha tivesse de ir de A a B, então se
fosse aberrada seria de A até um outro ponto,
até um outro ponto, até um outro ponto, até um
outro ponto, até um outro ponto e finalmente
chegaria a B. Tomada neste sentido, também
significaria a falta de rectidão ou ver de uma
forma tortuosa como, por exemplo, uma
pessoa ver um cavalo mas pensar que vê um
elefante. Conduta aberrada seria conduta
errada, ou conduta que não seria apoiada pela
razão. A aberração opõe-se à sanidade, que
seria o seu oposto. Do latim, aberrare, afastar-se
de; latim, ab, ao longe, errare, desviar-se.

Ajuda: um processo que pode ser aplicado
para aliviar um desconforto de tempo presente
e ajudar uma pessoa a recuperar-se mais
rapidamente de um acidente, doença ou
perturbação.

autodeterminismo: o estado de ser em
que o indivíduo pode ser controlado, ou
não, pelo seu meio-ambiente de acordo com
a sua própria decisão. Nesse estado o indivíduo
tem autoconfiança no seu controlo do universo
material e outras pessoas.

uma filosofia religiosa aplicada
desenvolvida por L. Ron Hubbard. É o estudo
e manejo do espírito com relação a ele mesmo,
universos e outras formas de vida. A palavra

ientolog  provém do latim scio, que significa
“saber” e da palavra grega logos, que significa
“a palavra ou a forma exterior pela qual o
pensamento interior é expresso e tornado
conhecido”. Assim ientolog  significa saber
acerca do saber.

comunicação: o intercâmbio de ideias através
do espaço entre dois indivíduos.

confronto: fazer face sem vacilar ou evitar.
Confrontar é na verdade a capacidade de
estar ali confortavelmente e percepcionar.

Dianética: tem origem nas palavras gregas
dia que significa “através” e nous que significa
“alma”. Dianética é uma metodologia
desenvolvida por L. Ron Hubbard, que pode
ajudar a aliviar incómodos como, sensações e
emoções indesejadas, medos irracionais, e
doenças psicossomáticas. É descrita, mais
correctamente, como o que a alma está a
fazer ao corpo por meio da mente.

havingness: a sensação de que se tem ou
possui; pode também ser descrita como o
conceito de ser capaz de alcançar ou não ser
impedido de alcançar.

realidade: aquilo que parece ser. A realidade
é fundamentalmente acordo; o grau de acordo
alcançado por pessoas. O que nós concordamos
em ser real é real.

restimulação: reactivação de uma memória
passada desagradável devido a circunstâncias
semelhantes no presente aproximando-se das
do passado.

tempo presente: o tempo que é agora e que
se torna no passado quase tão rapidamente
como é observado. É um termo aplicado
livremente ao ambiente tal como este existe
agora.
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ascido em Tilden, Nebraska, a 13
de Marco de 1911, a sua rota de
descoberta e dedicação para com

os seus semelhantes começou cedo. Aos
dezanove anos de idade, já tinha viajado
mais de quatrocentos mil quilómetros,
estudando as culturas de Java, Japão, Índia e
Filipinas.

Regressando aos Estados Unidos em

estudou Matemática, Engenharia e o então
recente campo da Física Nuclear: tudo isso
lhe proporcionou ferramentas vitais para
pesquisa continuada. Para financiar essa
pesquisa, Ron embarcou numa carreira

se  tornou  num  dos  mais  lidos  autores de
 ficçãopopular. Ainda assim, nunca esquecen-

Quando chegou a Segunda Guerra
Mundial, ele entrou para a Marinha dos
Estados Unidos como tenente (grau inferior)
e serviu como comandante de corveta
anti-submarina. Tendo ficado parcialmente
cego e aleijado por causa de ferimentos
recebidos em combate, foi-lhe diagnosticada
incapacidade permanente em 1945. Através
da aplicação das suas teorias sobre a mente,
todavia, não só foi capaz de ajudar os seus
companheiros de armas, como também de
recuperar a sua própria saúde.

Depois de mais de cinco anos de pesquisa
intensa, as descobertas de Ron foram
apresentadas ao mundo em Dianética:

. O
primeiro manual popular sobre a mente
humana expressamente escrito para o homem
comum, Dianética anunciou uma nova era de
esperança para a humanidade e uma nova
fase da vida para o seu autor. Contudo, não
cessou a sua pesquisa e, enquanto uma
descoberta após outra eram cuidadosamente
codificadas ao longo dos finais de 1951, nascia
a filosofia religiosa aplicada de Scientology.

Porque Scientology explica toda a vida,
não há aspecto da existência do Homem
que a obra subsequente de L. Ron Hubbard
não abordasse. Residindo ora nos Estados
Unidos ora em Inglaterra, a sua pesquisa
contínua trouxe soluções a doenças sociais,
tais como padrões de educação em declínio
e o abuso generalizado de drogas.

No total, as obras de L. Ron Hubbard
sobre Scientology e Dianética perfazem
quarenta milhões de palavras de palestras
gravadas, livros e escritos. No conjunto,
constituem o legado de uma vida inteira
que terminou em 24 de Janeiro de 1986. No
entanto, o falecimento de L. Ron Hubbard
não constituiu de modo nenhum um fim:
pois com cem milhões de livros seus em
circulação e milhões de pessoas a
aplicar diariamente as suas tecnologias
de melhoramento, pode verdadeiramente
dizer-se que o mundo ainda não tem
melhor amigo. �

N

1929, Ron retomou a sua educação formal e

literária no princípio dos anos 30 e depressa

pesquisa principal através de extensas
viagens e expedições.

do a sua meta primária, ele continuou a sua

O Poder da Mente sobre o Corpo
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