
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 



O Homem há muito que se apercebeu que a Ética é um tema confuso.
Nas últimas décadas tem-se tornado mais confuso. Como é que uma
pessoa sabe se aquilo que está a fazer é certo ou errado? Quando vê
homens desonestos em lugares de poder, criminosos saírem em liberdade e
os valores tradicionais postos de lado, talvez sinta que deva seguir a
maneira fácil de resolver as coisas. “Se os outros fogem aos impostos,
porque não eu?” “Os outros miúdos roubam nas lojas, qual é o problema?”
Mas, apesar de tudo o resto, uma pessoa tem que viver consigo própria.
Com muitas pressões a puxá-la e a empurrá-la, como pode ter a certeza
de que as suas opções serão as melhores para si, para a sua família e para
cada aspecto da sua vida e do seu futuro?

L. Ron Hubbard fez um avanço notável no campo da Ética que incluiu
não só a simplificação e a codificação do tema, mas também o desenvolvi-
mento de uma tecnologia funcional com aplicabilidade às nossas vidas do
dia-a-dia, uma tecnologia que proporciona aumento de felicidade, de
prosperidade e de sobrevivência.

Estes fundamentos, extraídos do corpo da obra do Sr. Hubbard,
mesmo quando combinados com o livro “Integridade e Honestidade”,
que oferecem ainda mais informação sobre o assunto, não representam
a totalidade da tecnologia de Ética disponível em ientolog . No entanto,
fornecem de facto os meios exactos para um indivíduo elevar
gradualmente o seu nível de Ética, aumentar o seu potencial de
sobrevivência em todas as áreas da sua vida, e ajudar os outros a fazerem
o mesmo. Daí que a tecnologia de Ética seja a ferramenta vital de que
você necessita para ter sucesso em todos os aspectos da existência.
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través dos tempos o Homem tem-se debatido com os
temas do certo e errado, e de Ética e Justiça. 

O dicionário define ética como “o estudo da natureza
geral dos costumes e da escolha das condutas específicas,
feitas pelo indivíduo na sua relação com os outros”.

O mesmo dicionário define justiça como “conformidade
com o direito moral, ou com a razão, verdade ou facto”, ou
“a administração da lei”.

Como podem ver, estes temas tornaram-se confusos.
Todas as filosofias, desde tempos imemoriais, envolveram-se com estes

temas. E nunca os solucionaram.
Que tenham sido solucionados em ientolog  constitui um avanço de

grande importância. A solução reside, em primeiro lugar, na sua separação. A
partir daí, poderá ser desenvolvida uma tecnologia funcional para cada uma
delas.

A Ética consiste simplesmente nas acções que um indivíduo leva a cabo em
si mesmo. É uma coisa pessoal. Quando alguém é ético ou “tem a sua ética
dentro”, é por seu próprio determinismo e isso é feito por si mesmo.

A Justiça é a acção tomada pelo grupo sobre o indivíduo quando ele falha em
fazer, ele próprio, estas acções.

História
Estes temas são, de facto, a base de toda a filosofia. Mas em qualquer estudo

da história da filosofia é óbvio que estes temas têm intrigado os filósofos durante
muito tempo.

Os iniciais seguidores gregos de Pitágoras (filósofo grego do sexto século
a.C.) tentaram aplicar as suas teorias matemáticas ao tema da conduta humana
e da ética. Algum tempo depois, Sócrates, (filósofo e professor grego, 470?–399
a.C.) tentou solucionar o assunto. Demonstrou que todos aqueles que

OS BÁSICOS DA ÉTICA

A
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reclamavam mostrar às pessoas como viverem, eram incapazes de defender os
seus pontos de vista ou até mesmo de definir os termos que usavam.
Argumentou que devíamos saber o que são a coragem, a justiça, lei e governo
antes de podermos ser bons ou valentes cidadãos, ou governantes justos ou
bons. Isto foi bom, mas depois recusou-se a fornecer as definições. Disse que
todo o pecado era ignorância mas não tomou as medidas necessárias para livrar
o Homem da sua ignorância.

Platão, o discípulo de Sócrates, (filósofo grego, 427?–347 a.C.) aderiu às
teorias do seu mestre, mas insistiu em que estas definições apenas poderiam ser
definidas pela razão pura. Isto significava que uma pessoa tinha que se isolar da
vida, em alguma espécie de torre de marfim e tentar perceber isso tudo – coisa
pouco útil ao homem comum.

Aristóteles (filósofo grego, 384–322 a.C.) também se interessou pela ética.
Explicou o comportamento não ético dizendo que a racionalidade do Homem
estava subjugada ao seu desejo.

Esta cadeia continuou por toda a História. Filósofos atrás de filósofos
tentaram solucionar os temas da Ética e Justiça.

Infelizmente até agora não tem havido nenhuma solução funcional, como
está patente no nível ético, em declínio, da sociedade.

Portanto, como vêem, não se trata de nenhum pequeno avanço feito neste
tema. Nós definimos os termos omitidos por Sócrates e temos uma tecnologia
funcional que qualquer pessoa pode usar para se ajudar a si própria a sair do
atoleiro. As leis naturais por trás deste tema foram encontradas e tornadas
acessíveis para todos usarem.

Ética
A ética é tão inata ao indivíduo que quando sai fora dos eixos, o indivíduo

procurará sempre ultrapassar a sua própria falta de ética.

Ele sabe que tem uma falha quanto à sua ética no momento em que a
desenvolve. A partir desse momento começa a tentar pôr a ética dentro nele
próprio e, na medida em que pode contemplar conceitos de sobrevivência a
longo prazo, pode ser bem sucedido, mesmo não dispondo da verdadeira
tecnologia de ética.

No entanto, não raras vezes, o banco é ligado por uma situação fora de ética;
e se o indivíduo não tiver nenhuma tecnologia, com a qual resolvê-la
analiticamente, o seu “manejo” é fazer mock-ups de motivadores. Por outras
palavras, tende a acreditar ou fingir que lhe fizeram algo que incitou ou justificou
a sua acção fora de ética, e nesse ponto começa a ir pela ribanceira abaixo.
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Não é a sua tentativa para repor a sua ética que o arru na. São a
automaticidade do banco que começa a operar sobre o indivíduo, e o seu uso,
neste ponto, de um mecanismo do banco, que o fazem cair a pique. Quando isso
acontece, ninguém o atira com mais força pela ribanceira do que, na verdade, ele
mesmo.

E uma vez indo pela ribanceira abaixo, sem a tecnologia básica de ética, não
tem nenhuma forma de escalar de novo a ribanceira, o indivíduo simplesmente

 imediata e deliberadamente. E mesmo que tenha muitas
complexidades na sua vida, e tenha outras pessoas a tentar arruiná-lo, tudo
começa com a sua falta de conhecimento da tecnologia de ética.

Esta é basicamente uma das ferramentas principais que ele usa para se
desatolar.

A Natureza Básica do Homem
Por mais criminoso que um indivíduo seja, ele tentará, de uma ou de outra

forma, pôr ética dentro nele mesmo.
Isto explica porque Hitler convidou o mundo a destruir a Alemanha. Tinha

toda a guerra ganha antes de Setembro de 1939, antes de ter declarado guerra.
Os aliados estavam a dar-lhe tudo o que ele queria; dispunha de uma das
melhores redes de espionagem que alguma vez existiu; tinha a Alemanha a um
passo de recuperar as suas colónias, e o idiota declarou guerra! E só ficaram, ele
mesmo e a Alemanha, foram-se a baixo. O seu esplendor seguia a uma velocidade

O indivíduo que não tenha nenhuma tecnologia de ética, é incapaz de pôr
ética dentro nele mesmo e restringir-se de cometer acções anti-sobreviventes e,
assim, . E o indivíduo não terá qualquer hipótese de voltar à vida a
não ser que deite as mãos à tecnologia básica de ética e a aplique a si mesmo e
aos outros. Pode achá-la um pouco intragável à primeira, mas quando estamos
a morrer de malária normalmente não nos queixamos do sabor do quinino:
podemos não gostar, mas de certeza que o tomamos.

Justiça
Quando o indivíduo falha, ele próprio, em pôr ética dentro nele próprio, o

grupo actua contra ele, e a isto chamamos Justiça.
Descobri que não se pode entregar a justiça ao Homem. A verdade é, que não

se pode entregar realmente a “punição” ao Homem. Com ela, ele não procura
realmente a disciplina; ele descarrega na injustiça. Ele dramatiza a sua

5

í

vai-se a baixo

louca numa direcção, e o seu sentido ético inato estava a fazer com que ele
se fosse a baixo a toda a velocidade na outra direcção.

vai-se a baixo
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incapacidade de se pôr ético tentando fazer com que os outros se ponham éticos:
Convido-vos a analisar aquilo que, ridiculamente, passa por “justiça” na nossa
sociedade actual. Muitos governos são tão sensíveis em relação à sua divina
rectidão em questões judiciais que, mal abrimos a boca, irrompem numa violência
descontrolada. Cair nas mãos da polícia é uma catástrofe, por direito próprio, em
muitos lugares, mesmo quando uma pessoa é apenas o queixoso, quanto mais se
for o acusado. Assim, a inquietação social está ao rubro nessas áreas.

Quando a tecnologia de Ética não é conhecida, a Justiça deixa de ser um
meio para atingir um fim e passa a ser um fim em si mesma. E isso degenera
simplesmente em sadismo. Os governos, por não compreenderem a Ética, têm
“comités de ética”, mas estes “comités” estão completamente enunciados dentro
do âmbito da Justiça. Estão até a violar a etimologia da palavra ética. Fazem
passar continuamente justiça por ética, com juntas de ética médica, juntas de
ética psicológica, comissões parlamentares, etc. Tudo numa base de Justiça
porque não sabem realmente o que é a Ética. Eles chamam a isso ética, mas o
que fazem é empreender acções de justiça e punir as pessoas, tornando mais
difícil que elas ponham ética dentro em si próprias.

Espera-se que haja justiça apropriada e esta tem um uso definido. Quando
não existe um estado de disciplina, todo o grupo . Tem-se visto
continuamente que o fracasso de um grupo começa com a falta ou perda de
disciplina. Sem ela o grupo e os seus membros morrem. Mas vocês têm que
compreender a Ética e a Justiça.

A Ética pode ser entregue a um indivíduo, e quando lhe ensinam a pôr ética
dentro nele próprio, a Justiça já não se torna um assunto de importância tão
crucial como se fez crer.

Avanço

O avanço em ientolog  é termos de facto a tecnologia básica de Ética. Pela
primeira vez o Homem pode aprender como pôr-se ético e subir de novo depois
de cair a pique.

Esta é uma descoberta nova em folha, antes de ientolog  nunca tinha visto
a luz do dia em lado nenhum. Assinala um ponto de viragem na história da
filosofia. O indivíduo pode aprender esta tecnologia, aprender a aplicá-la à sua
vida e pode então pôr ética dentro nele próprio, mudar condições de vida e
começar a subir, pelo seu próprio impulso, em direcção à sobrevivência.

Espero que aprenda a usar muito bem esta tecnologia, para o seu próprio
bem, para o bem dos que o rodeiam e para o bem do futuro desta cultura como
um todo.
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AS CONDIÇÕES:
 ESTADOS DE 
FUNCIONAMENTO

Quer se trate de uma organização ou das suas partes, ou de um indivíduo,
tudo passa por vários estados de existência. Estes, se não forem manejados
apropriadamente, provocam redução e miséria, preocupação e morte. Se forem
manejados apropriadamente, proporcionam estabilidade, expansão, influência e
bem estar. 

Estas, ordenadas desde a mais alta à mais baixa, são:

Poder

Mudança de Poder

Afluência

Operação Normal

Emergência

Perigo

Não-Existência

Risco

Dúvida

Inimigo

Traição

Confusão

As fórmulas para estas são aparentemente as que regulam o viver.
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A primeira coisa a ter em conta em relação a elas, é que cada passo de uma
fórmula está numa sequência exacta e tem que ser feito nessa sequência. É
completamente fatal inverter a ordem da sequência de duas ou mais acções.
Exemplo: em Emergência, economize antes de promover. Se a sequência estiver
fora de ordem o resultado final é uma organização mais pequena ou uma pessoa
menos influente.

Um dado chave a saber é que se as fórmulas não forem conhecidas ou
aplicadas correctamente, uma organização fica mais pequena após cada crise. 

Uma pessoa
pode existir em

diferentes
condições. A

ética é o meio
pelo qual ela

pode elevar-se
para uma

condição mais
alta e melhorar

a sua
sobrevivência.

Rendimentos 
Pessoais

Rendimentos 
Pessoais

Rendimentos 
Pessoais
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ESTATÍSTICAS: 
A MEDIÇÃO DA 
SOBREVIVÊNCIA

O que há a saber a seguir sobre a aplicação da fórmula correcta a uma
condição, é que apenas se sabe isto inspeccionando, de perto e de forma
contínua, as estatísticas. Por estatística pretende-se dizer um número de coisas,
medição de quantidade, todas relativas a tempo. Uma estatística que não é
comparada ao mesmo tipo de estatística anterior não irá prever nenhuma
estatística futura. Uma estatística isolada é inútil. As estatísticas são sempre
piores, iguais, ou melhores do que foram numa altura anterior. Traçar
estatísticas e fazer a leitura de gráficos são, portanto, uma necessidade vital na
supervisão de uma organização, departamento ou pessoa, e na sua aplicação das
fórmulas das condições a ela.

Isto é muito mais fácil do que parece. Se fez 2.000 contos no ano passado e
só 1.500 contos este ano, é óbvio que está a decair; se fez 2.500 contos este ano
está razoavelmente estável; se fez 4.000 contos este ano, está afluente – todos
comparados aos 2.000 contos que fez no ano passado. 

Quais são os códigos de conduta que deveria usar para continuar a manter-
-se saudável sob estas condições? São as fórmulas das condições.

A terceira coisa a saber é que se pode destruir uma organização ou
departamento ao aplicar a fórmula da condição incorrecta. A pessoa está numa
condição de Emergência. A pessoa aplica a condição de Afluência ou Poder, ou
qualquer coisa menos a fórmula de Emergência e irá fracassar. O universo é
assim. Tem que se aplicar a condição correcta.
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ESTATÍSTICAS – O QUE SÃO
O que é uma estatística? Uma estatística é um número ou quantidade

comparado com um número ou quantidade anterior da mesma coisa. As
estatísticas referem-se à quantidade de trabalho feito ou ao valor dele em dinheiro.

Uma estatística descendente significa que o número corrente é menos do
que aquilo que era.

Uma estatística ascendente significa que o número corrente é mais do que
aquilo que era.

Nós operamos com base em estatísticas. Estas mostram quando um membro
do pessoal ou grupo está ou não a trabalhar, pois o trabalho produz a estatística.
Se ele não trabalha de maneira eficaz, a estatística inevitavelmente desce. Se ele
trabalha de maneira eficaz, a estatística sobe.

Estatísticas negativas – algumas coisas sobem como estatística quando são
más (como acidentes de automóvel). No entanto, nós não estamos a usar
estatísticas negativas. Só usamos coisas que signifiquem algo bom quando elas
sobem, ou algo mau quando descem.

Gráficos de Estatística
Definição: Um gráfico é uma linha ou diagrama que mostra como uma

quantidade depende de, se compara com ou muda outra. É qualquer esquema
pictórico usado para mostrar relações numéricas.

Um gráfico não é informativo se a sua escala vertical resulta em mudanças
de linhas de gráfico que são demasiado pequenas. Não é possível desenhar o
gráfico de todo se as mudanças de linha forem demasiado grandes.

Se os altos e baixos não forem plenamente visíveis num gráfico, então
aqueles que interpretam o gráfico cometem erros. O que se apresenta como uma
linha sem relevo deveria ser realmente uma cordilheira montanhosa.

Por escala pretende-se dizer o número de algo por centímetro vertical de gráfico.
A forma de se fazer uma escala é a seguinte:
A escala é diferente para cada estatística.
1. Determina-se a quantidade mais baixa que se espera que uma

determinada estatística atinja – esta nem sempre é zero.
2. Determina-se a maior quantidade que se acredita que a estatística possa

alcançar nos próximos três meses.
3. Subtraia 1) de 2).
4. Ajuste proporcionalmente as divisões verticais como em 3.
A sua escala será assim bastante real e mostra as suas subidas e descidas.
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Eis um exemplo incorrecto.
Tomemos o caso de uma organização que faz 100 contos por semana. Nós

dispomos de linhas verticais do papel milimétrico, no qual existem 100, de
maneira que cada uma represente 20. Quando se puser isto num gráfico, mostrará
uma linha baixa, quase plana, sem importar qual é a receita que a organização está
a fazer e por isso não atrai a atenção dos executivos quando sobe ou mergulha.

Esta é a forma correcta de o fazer para uma organização em termos de
receitas brutas que faça uma média de 100 contos/semana.

1. Ao observarmos os gráficos antigos dos 6 meses anteriores, verificamos
que esse número nunca esteve abaixo de 48 contos. Portanto, tomamos 40
contos como o ponto mais baixo do papel milimétrico.

2. Estimamos que esta organização deve subir até 240 contos em algumas
ocasiões nos próximos três meses, portanto, tomamos isto como o topo do papel
milimétrico.

20.000

40.000

70.000

90.000

10.000

0

80.000

100.000

4.000

5.000

8.000

9.000

11.000

3.000

2.000

10.000

12.000

6.000

60.000

30.000

50.000

151 8 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 81 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

7.000

1 DIVISÃO = 1.000  1 DIVISÃO = 100

Um gráfico desenhado com uma escala 
incorrecta não mostra de forma precisa as 
mudanças numa estatística, tornando 
assim o gráfico menos útil.

Um gráfico desenhado com uma escala 
correcta mostra claramente as mudanças 
numa estatística, tornando mais fácil 
determinar que condição aplicar.

Jan Fev Mar Jan Fev Mar
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3. Subtraímos 40 dos 240 e obtemos 200.
4. Tomamos os 100 quadrados da linha vertical e fazemos de cada um 2

contos, começando com 40 contos como a marca mais baixa.
Agora marcamos a receita bruta com 2 contos por cada divisão do gráfico.
Isto parecerá correcto, mostra muito claramente as descidas e subidas e deste

modo será útil aos executivos na sua interpretação.
Tente usar unidades facilmente calculáveis como 5, 10, 25, 50, 100, e

escreva a própria escala no gráfico (1 divisão = 25).
O elemento de esperança pode entrar demasiado fortemente num gráfico. O

indivíduo não necessita de calcular uma escala por mais de um gráfico de cada
vez. Se vai iniciar uma nova folha de papel milimétrico, calcula a escala toda
outra vez; e à medida que a actividade da organização sobe, a escala pode ser
apropriada, folha por folha. Por exemplo, demorou 18 meses para se conseguir
que as estatísticas de uma organização subissem por um factor de 5 (5 vezes a
receita, etc.) e isto são diversas folhas de papel milimétrico, por isso não permita
que a escala faça mais do que mostrar a expectativa corrente.

Na escala horizontal do tempo, tente não exceder três meses, porque um
indivíduo pode ter uma escala demasiado condensada e também demasiado
ampla, onde parecerá novamente uma linha plana e informará mal.

A escala correcta é a essência de que se tracem correctamente os gráficos.
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LER ESTATÍSTICAS
Pode-se determinar a condição de uma estatística pela inclinação da linha no gráfico. 

Inclinado,
quase verticalmente

para baixo

PERIGO

EMERGÊNCIA

Ligeiramente 
para cima

NORMAL 

Acentuadamente 
para cima

AFLUÊNCIA

Ligeiramente para 
baixo ou nivelada

Poder não é julgado apenas numa base de uma semana, nem por uma única
linha num gráfico. Poder é uma tendência de Normal mantida num nível muito,
muito alto. A tendência significa a propensão das estatísticas pela média da
subida, nível, ou descida por várias semanas ou meses. Daí que uma condição
de Poder tenha que ser determinada por mais do que uma linha num gráfico.

Repare que estas inclinações para Não-Existência através de Afluência usam-se
para determinar a condição da estatística para a semana.

NÃO-EXISTÊNCIA

Para 
baixo
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AS TENDÊNCIAS DAS 
ESTATÍSTICAS
INTERPRETAÇÃO DA 
ESTATÍSTICA 

Quanto mais perto estamos do cenário da estatística, mais rapidamente a
podemos ajustar e menor é o tempo necessário por estatística, para interpretá-la.

Uma pessoa pode interpretar as suas estatísticas pessoais de hora a hora.

Um chefe de divisão pode interpretá-las numa base diária.

Um Secretário Executivo necessita de alguns dias de material estatístico.

Um Director Executivo usará as estatísticas de uma semana.

Um corpo de administração mais afastado, usaria uma TENDÊNCIA
(cobrindo várias semanas) de estatísticas divisionais para as interpretar.

Resumindo, quanto mais próximo se está de uma estatística, mais fácil é
interpretá-la e mais fácil é mudá-la.

Uma pessoa sabe que não teve estatística na Segunda-feira – ela não veio
trabalhar. Portanto na Terça tenta compensar isso.

No outro extremo da escala, um corpo de administração mais remoto teria
que utilizar uma tendência de semanas para ver o que se estava a passar.

Uma tendência é uma inclinação para uma direcção ou curso geral.

As tendências podem ser qualquer coisa desde Perigo até Poder,
dependendo do grau da inclinação. Também é possível ter uma tendência de
Não-Existência.
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Isto também seria uma tendência de Não-Existência.

120

100

80

60

40

20

1 8 15 1229 5 19

1 8 15 22 1229 5 19

22

Traçada por semanas:
Uma tendê ncia de Não Existência assemelhar-se-ia a isto: 
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Isto seria uma tendência de Perigo:
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Isto seria uma tendência de Emergência:
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Isto seria uma tendência de Normal:

Qualquer ligeira subida acima da horizontal é Normal. 
Isto seria uma tendência de Afluência:
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Como Poder é uma tendência, não é julgada por uma única linha num 
gráfico. Poder é uma tendência de Normal mantida num nível muito, muito alto; 
daí que uma condição de Poder tenha que ser determinada pelo valor das 
estatísticas de mais do que uma semana.

PODER 
(uma tendência de Normal 
num nível novo e elevado)
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AS FÓRMULAS 
DAS CONDIÇÕES

Aqui estão as condições e as suas fórmulas, apresentadas por ordem de
progresso ascendente:

A Condição de Não-Existência
(Fórmula para Novo Posto)

Cada pessoa nomeada para um novo posto começa em Não-Existência, quer
este seja obtido por nova nomeação, promoção ou despromoção.

Normalmente tem a ilusão de que agora ele é “O_________”, (novo título).
Tenta começar numa condição de Poder, porque habitualmente está muito
consciente do seu novo estatuto ou mesmo de um estatuto anterior. Porém, o
facto real é que ele é o único consciente disso. Todos os outros, excepto talvez o
Oficial de Pessoal, ignoram totalmente que ele tenha esse novo estatuto.

Portanto, começa num estado de Não-Existência. E se não começa com a
fórmula de Não-Existência como seu guia, estará a usar a condição errada e terá
toda a espécie de problemas.

A Fórmula de Não-Existência é:

1. Encontre uma linha de comunicação.

2. Dê-se a conhecer.

3. Descubra o que é necessário ou desejado.

4. Faça, produza e/ou apresente-o.

Um novo nomeado, ao tomar posse de um negócio em curso,
frequentemente pensa que deveria tornar-se conhecido mudando tudo, muito
embora ele a) não seja suficientemente conhecido para o fazer e b) não tenha
ainda qualquer ideia do que é necessário e desejado. E assim, produz estragos.

Por vezes, ele presume ele que sabe o que é necessário ou desejado, quando
se trata apenas de uma ideia fixa que ele tem, que é apenas uma ideia sua e de
maneira nenhuma verdadeira e assim, falha no seu trabalho.
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Às vezes, ele não se preocupa em descobrir o que é realmente necessário ou
desejado e presume ou pensa simplesmente que o sabe, quando não sabe. Ele
torna-se rapidamente um “falhado”.

De vez em quando, uma pessoa recentemente nomeada está tão “preocupada
com o seu estatuto” ou tão insegura e tão tímida que, mesmo quando o seu
patrão ou empregados vêm ter com ela e lhe dizem o que é necessário e desejado,
ela não pode ou nem sequer dá acusar de recepção e entra realmente em Não-
Existência para sempre.

Por vezes descobre que o que lhe dizem ser necessário ou desejado precisa
realmente de ser reavaliado ou de uma investigação mais profunda. Por isso, é
sempre mais seguro para ele fazer o seu próprio exame do assunto e agir com
base nele quando adquirir uma realidade firme sobre o que é necessário ou
desejado.

Se a fórmula é aplicada com inteligência, a pessoa pode esperar entrar numa
zona de bypass, na qual os outros estão ainda a fazer o seu trabalho para

guir à de Não-Existência, na escala. Se
defende o seu posto, faz o seu trabalho e aplica a Fórmula de Perigo, conseguirá
atravessar isso com sucesso.

Ele pode então esperar encontrar-se na condição de Emergência. Nesta, deve
seguir a Fórmula de Emergência no seu posto e conseguirá atravessá-la.

Uma pessoa
começa um novo

trabalho ou
actividade numa

condição de Não-
-Existência.
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preencher a vaga que o seu antecessor pode ter deixado. Esta é uma condição
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Pode agora esperar encontrar-se em Operação Normal e, se seguir a fórmula
desta, chegará a Afluência. E se seguir essa fórmula, alcançará Poder. E, se
aplicar a Fórmula de Poder, manter-se-á aí.

Portanto, uma pessoa começa um novo cargo muito longe de Poder e se não
sobe na escala a partir de onde realmente está no início, é claro que falhará.

Isto aplica-se a grupos, a organizações, a países, assim como a indivíduos. 

Também se aplica quando uma pessoa falha no seu posto. Tem que começar
de novo em Não-Existência subindo gradualmente da mesma forma, condição
após condição.

A maior parte dos fracassos em posto são ocasionados por não seguir as
condições, reconhecê-las e aplicar a fórmula da condição em que se está, quando
se está nela, e deixar de a aplicar quando se está fora dela e noutra condição.

Este é o segredo de conservar um posto e ser bem-sucedido num trabalho ou
na vida.

Fórmula de Não-Existência 

Muitas pessoas aplicam mal a Fórmula de Não-Existência e em seguida
admiram-se por parecer continuarem em apuros.

Os executivos perguntam por vezes a si mesmos porque é que algumas
pessoas do staff parecem não conseguir fazer nada correcto e, levados pelo
desespero, acabam por manejar, eles próprios, toda a área.

A resposta, é que existe uma má aplicação e um não fazer realmente a
fórmula de Não-Existência em posto.

A experiência tem mostrado que até mesmo executivos e membros do staff
experientes, de facto, nunca saíram de Não-Existência. E onde a organização
funciona de alguma maneira, é levada às costas por um ou dois superiores
chave.

A frase “encontre uma linha de comunicação” para um número demasiado
grande de pessoas, reduz-se a descobrir o cesto de entrada de uma pessoa e
colocar lá dentro um requerimento a perguntar o que é “necessário e desejado”.
Isto não é realmente encontrar uma linha de comunicação.

Para se manejar qualquer posto, tem que se dispor de informações e fornecer
informações. Quando isto não se faz, a pessoa encontra-se a fazer projectos que
são rejeitados, projectos que têm que ser refeitos, restrições postas às suas acções
e encontra-se a afundar-se nas condições. Fica mal visto pelos seus superiores
porque não adquire e não fornece as informações vitais sobre o que se está a passar.

É dever de qualquer membro de staff, novo em posto ou não, reunir as linhas
de comunicação relacionadas com o seu posto, descobrir quem precisa de
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informações vitais da sua parte e pôr essas linhas dentro, dentro, dentro, como uma
acção contínua.

Quando uma pessoa não consegue fazer isso, nunca sai de Não-Existência.
Nem sequer chega a Perigo, porque as pessoas nem sequer sabem que lhe estão
a fazer bypass. Por outras palavras, quando um membro do staff não faz isso, aos
olhos da organização, ele é apenas um zero.

As ordens emitidas por ele geralmente acabam por ser canceladas, quando
descobertas por algum superior, porque não são reais. O João já estava a
trabalhar nisso. O horário do Rui foi destruído por isso. A Tesouraria grita:
“Como é possível este desperdício em gastos?”

Muito em breve, quando o staff ouve dizer que é uma ordem de “fulano de
tal”, limita-se a ignorá-la.

As brilhantes esperanças de uma tal pessoa, geralmente acabam como
esperanças de ser transferido, quanto mais cedo, melhor. Toda a gente está
contra ele.

Mas, o que é que aconteceu realmente?

Ele nunca aplicou realmente a Fórmula de Não-Existência e, por isso, ficou
em Não-Existência. As suas acções não se coordenam porque ele não dispõe das
linhas para dar ou receber informações.

A verdade dos factos é que não cabe a mais ninguém reunir as linhas de
comunicação dele, tal como não são os outros que devem respirar por ele. O
inspirar e expirar de uma organização consiste em dar e receber informações e
partículas vitais.

Qualquer pessoa que se encontre em Não-Existência aparente, ou ainda
pior, deveria apressar-se para descobrir as linhas de comunicação que se aplicam
à sua actividade e posto, e insistir em pôr-se a si mesma nessas linhas.

Uma tal pessoa, membro do staff ou executivo, tem que pôr por escrito que
informações tem que receber para manejar o seu posto e que informações os
outros podem obter dele para fazerem o seu trabalho.

Em seguida, tem que dispor as linhas de comunicação de forma a serem-lhe
endereçadas as informações de secretários nessas linhas.

Os executivos superiores, tais como chefes de divisão, ou chefes de uma
organização, têm de facto a responsabilidade de informar o staff. Mas são
habitualmente confrontados tanto por problemas de segurança como por um
desejo de parecer bem. E os seus dados são gerais para toda a divisão ou
organização. É certo que não incluem coisas específicas como “O Sr. Santos
chega às 14:00” ou “O representante da companhia dos telefones diz que a conta
tem que ser paga até às 12:00 de hoje, senão ficamos sem telefone”.
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Estragos e sobrecarga de trabalho para os executivos ocorrem quando a
maioria do staff omitiu integrar-se em linhas de comunicação importantes e
mantê-las a fluir. Não mande alguém descobrir porque é que as estatísticas estão
baixas se noventa por cento do seu staff está em Não-Existência ou pior! Eles
simplesmente nunca descobriram nenhumas linhas de comunicação.

Por conseguinte a Fórmula de Não-Existência  é:

1. Descubra e introduza-se em qualquer linha de comunicação de que
necessitará, para dar e receber informações relativas aos seus deveres e
materiais.

2. Dê-se a conhecer juntamente com o título e deveres do seu posto, a todas
as pessoas de quem precisará para obter informações e transmitir dados.

3. Descubra dos seus superiores, dos colegas membros do staff e de
qualquer público que os seus deveres possam requerer que contacte, o
que é necessário e desejado por cada um.

4. Faça, produza e apresente o que cada um precisa e deseja, que esteja em
conformidade com política.

5. Mantenha as linhas de comunicação de que dispõe e expanda-as para
obter outras informações que agora considere que necessita, numa base
de rotina.

6. Mantenha as suas linhas de originação para informar os outros exacta-
mente do que está a fazer, mas só aqueles que de facto necessitam dessas
informações.

7. Aperfeiçoe o que está a fazer, a produzir e a apresentar, de forma a que
seja mais próximo do que é necessário e desejado.

8. Com informações totais a serem dadas e recebidas acerca dos seus
produtos, faça, produza e apresente rotineiramente no seu posto, um
produto muito melhorado.

Posso garantir-lhe que se fizer isto – e se escrever as suas informações
concisamente, de forma a serem captadas com rapidez, e obtiver os seus dados
de maneira a não obstruírem as suas próprias linhas – começará na realidade a
subir nas condições e em devido tempo chegará a Poder.
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A Condição de Perigo

É geralmente atribuída uma condição de Perigo quando:

1. Uma condição de Emergência continuou por demasiado tempo.

2. Uma estatística cai acentuadamente.

3. Um executivo superior vê-se de repente a desempenhar o chapéu do chefe

Fazer bypass a alguém quer dizer “saltar o terminal (pessoa ou posto)
apropriado numa cadeia de comando”.

Se declara uma condição de Perigo, é claro que tem de fazer o trabalho
necessário para manejar a situação que é perigosa.

Isto também é verdade inversamente. Se começar a fazer o trabalho de um
posto ultrapassando, é claro que vai involuntariamente causar uma condição de
Perigo. Porquê? Porque está a fazer unmock das pessoas que deveriam estar a
fazer o trabalho.

Além disso, se habitualmente faz o trabalho de outros fazendo bypass, vai, é
claro, herdar todo o trabalho. Esta é a resposta para o executivo com excesso de
trabalho. Ele está a fazer bypass. É tão simples quanto isto. Se uma pessoa
habitualmente está a fazer bypass, então irá ficar com excesso de trabalho.

A condição de Não-Existência também vai ocorrer.

Portanto, quanto mais um executivo fizer bypass, mais ele trabalha. Quanto
mais ele trabalhar, fazendo bypass, tanto mais desaparecerá a secção em que está
a trabalhar.

Assim, ao trabalhar fazendo bypass, involuntária ou propositadamente, o
resultado é sempre o mesmo – uma condição de Perigo.

Se você tem que fazer o trabalho fazendo bypass, tem de declarar a condição
e seguir a fórmula.

Se declara a condição, deve também fazer o trabalho.

Tem de conseguir que o trabalho seja feito competentemente, através de
nomeação ou transferência ou treino de pessoal. E a condição está terminada
quando essa porção da empresa ou organização recuperou de uma forma
estatisticamente visível.

Portanto, existem grandes responsabilidades em declarar uma condição de
Perigo. Estas são excedidas em peso pelo facto de que se não declarar uma às
funções daqueles abaixo de si que estão a ir mal, isso muito em breve o alcançará
a si mesmo e quer queira ou não e, quer seja declarada ou não, você entrará
pessoalmente numa condição de Perigo.
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Aí tem a frigideira – aí tem o lume. A nota agradável em relação a isso é que
se a fórmula for aplicada, terá uma boa oportunidade não só de subir de novo
mas também de ser maior e melhor do que nunca.

E foi a primeira vez que isso aconteceu a um executivo que começou a longa
descida. Há esperança!

Quando a fórmula para manejar uma condição de Perigo não é feita, uma
organização, actividade ou pessoa não podem depois pôr-se acima dessa
condição facilmente.

Um estado prolongado de Emergência ou ameaças à viabilidade ou
sobrevivência ou um manejo solitário prolongado não melhorará, a menos que
a verdadeira Fórmula de Perigo seja aplicada.

Fórmula de Perigo:

Segue-se a fórmula:

1. Faça bypass (ignore o subalterno ou subalternos normalmente encarre-
gados da actividade e maneje-a pessoalmente).

2.  a situação e qualquer perigo ela .

Quando uma 
pessoa tem de ser 
ultrapassada por 
outra para que o 
seu trabalho ou 
actividades sejam 
feitos, existe uma 
condição de 
Perigo.
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3. Atribua à área que teve de ser manejada uma condição de Perigo.

4. Atribua uma condição de Perigo de Primeira Dinâm ca a cada indivíduo

que eles seguem a fórmula totalmente  se não o fizerem conduza uma
investigação completa de Ética e tome todas as acções indicadas.

5. Reorganize a actividade de forma a que a situação não se repita.

6. Recomende qualquer política firme que de aqui em diante detecte e/ou
evite que a condição volte a ocorrer.

O executivo superior presente actua e fá-lo de acordo com a fórmula acima.

Fórmula de Primeira Dinâmica

A Fórmula de Perigo de Primeira Dinâmica é:

1. Ultrapasse hábitos ou rotinas normais.

2. Maneje a situação e qualquer perigo nela.

3. Atribua a si próprio uma condição de Perigo.

4. Ponha dentro a sua própria ética pessoal  descobr  o que está a fazer
que é fora de ética e use autodisciplina para o corrigir e torn -se
honesto e recto.

5. Reorganize a sua vida de forma a que a situação perigosa não lhe esteja
continuamente a acontecer.

6. Formule e adopte política firme que daí em diante detecte e impeça que a
mesma situação continue a ocorrer.

Eis um exemplo de como poderia ser aplicada a Fórmula de Perigo de
Primeira Dinâmica.

O passo “ultrapasse hábitos ou rotinas normais” quer dizer ultrapassar tudo
isso que tem estado a fazer.

Digamos que um fulano estava a aceitar dinheiro de um tio dizendo que
estava a comprar uma casa com esse dinheiro, mas não estava. Ele estava a gastá-
-lo com uma loira. Agora está num perigo contínuo. O seu tio pode descobri-lo
a qualquer momento e ele está na esperança de herdar a fortuna do seu tio algum
dia. Por isso está num  espécie de pânico; apesar de não estar a pensar nisso, essa
situação ainda se encontra presente.

Agora, “maneje a situação e qualquer perigo nela” poderia ser localizado como
a razão básica. Porque ele fez coisas que não está a contar e está conectado de
alguma forma e a situação é bastante estranha, está sujeito a ser apanhado em
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falta. Bem, está bem, ele teria que deixar de fazer isso – ultrapassar os hábitos
ou as rotinas normais do assunto. Por outras palavras, deixar de aceitar o
dinheiro do tio.

Mas ele teria também que manejar a situação e qualquer perigo nela. Seria
muito perigoso escrever  “Querido Tio Jorge  urante o último ano e meio, todo
o dinheiro que me estiveste a mandar para comprar uma casa, tenho estado a
gastá-lo com uma loira chamada Boazona ” Ora, ele teria que imaginar uma
forma de manejar isso de modo a não representar nenhum perigo. E pode ser
que seja necessário pensar bastante. 

Se ele simplesmente se precipitasse e dissesse ao seu tio: “Bem, eu tenho
estado a mentir-te, Tio Jorge. Eu tenho estado a desperdiçar toda a tua massa”,
a possibilidade é que isto seria um tal choque para o Tio Jorge que ele o
deserdaria, dava-lhe um tiro e por aí fora – então o tipo estaria realmente em
perigo. De forma que tem que imaginar como o pode manejar. Poderá ser tão
simples como “Querido Tio Jorge: Eu tenho estado a receber processamento de

ientolog  ultimamente, e tornei-me um homem mais honesto. Há muitas
coisas desonestas que eu fiz na minha vida e uma delas é isto. Bem,
provavelmente vais dar-me um tiro por ter feito isto, não é justo para contigo
mas realmente tenho estado a usar este dinheiro para viver dele e. . .”

Depois “atribua a si próprio uma condição de Perigo” está só ali porque as
pessoas esquecem-se de atribuí-la. E depois “ponha dentro a sua própria ética
pessoal, descobrindo o que está a fazer que é fora de ética e use autodisciplina
para o corrigir e torne-se honesto e recto”. Ora, pode haver alguns outros “Tios
Jorge” (e ainda temos que manejar essa loira chamada Boazona). Ainda que se
possa ter manejado o tio, pode haver mais situações.

Depois “reorganize a sua vida de forma a que a situação perigosa não lhe
esteja continuamente a acontecer” – Bem, isso é fácil, neste caso hipotético do
Tio Jorge. Ele simplesmente pára de fazer seja o que for quanto a esta Boazona
e em vez de estar levantado durante todas as noites e assim por diante, dorme
realmente, faz o seu trabalho e torna-se valioso. Isso é uma reorganização disso.

E depois, “formule e adopte uma política firme que daqui em diante detecte
e impeça que a mesma situação continue a ocorrer”. Por outras palavras, “Eu
não vou contar mentiras para conseguir receber dinheiro” ou alguma coisa do
género, um indivíduo simplesmente teria que decidir isto. É como uma
resolução de Ano Novo. Pessoas que não mantêm tais resoluções não puseram
dentro os primeiros cinco passos. É por isso que as resoluções do Ano Novo não
se mantêm. É realmente pedir à pessoa neste ponto que se reforme.
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Fórmula de Perigo para o Subalterno

Quando um condição de Perigo é atribuída a um subalterno, requeira que
ele, ou as pessoas da actividade inteira, escreva os seus overts e ocultações e,
qualquer situação fora de ética conhecida e os apresentem numa certa altura
estipulada, numa base de que a penalidade por eles será diminuída, mas que se
descoberto mais tarde depois da data limite, será dobrada.

Um acto prejudicial ou uma transgressão contra o código moral de um
grupo chama-se acto overt, ou overt. Quando uma pessoa faz algo que é contra
o código moral com o qual ela concordou, ou quando omite fazer algo que
deveria ter feito de acordo com aquele código moral, ela cometeu um acto overt.
Um acto overt viola aquilo com que se concordou.

Chama-se ocultação a uma transgressão não falada, não anunciada, contra o
código moral ao qual a pessoa está sujeita. Uma ocultação é um acto overt que
a pessoa fez, acerca do qual não está a falar. É algo que a pessoa acredita que se
for revelado, porá a sua autopreservação em perigo. Qualquer ocultação vem
depois de um overt.

Todo o procedimento para escrever os overts e ocultações é dado no
livro “Integridade e Honestidade”.

Quando isto está feito, requeira que o subalterno e o staff que tiveram de ser
ultrapassados e cujo trabalho teve de ser feito por eles ou continuamente
corrigido, escreva e execute pessoalmente e de forma completa a Fórmula de
Perigo de Primeira Dinâmica e a apresente.

Quando a produção tiver novamente aumentado, a condição de Perigo deveria
estar terminada formalmente e ser atribuída uma condição de Emergência e a sua
fórmula deve ser seguida.
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A Condição de Emergência

É um facto empírico (observado e provado pela observação) que nada 
permanece exactamente o mesmo para sempre. Essa condição é estranha a este 
universo. As coisas crescem ou diminuem. Não podem, aparentemente, manter 
o mesmo equilíbrio (balanço) ou estabilidade.

Deste modo, as coisas ou se expandem ou se contraiam. Não permanecem 
ao mesmo nível neste universo. Mais ainda, quando alguma coisa procura 
manter-se ao mesmo nível ou imutável, contrai-se.

Assim, temos três acções e apenas três. A primeira é a expansão, a segunda 
o esforço para permanecer em equilíbrio ou imutável e a terceira é contracção 
ou redução.

Como nada neste universo pode permanecer exactamente o mesmo, então a 
segunda das acções acima (equilíbrio) tornar-se-á na terceira acção (redução) se 
for deixada por si ou uma força exterior não agir sobre ela. Assim, as acções dois 
e três acima (equilíbrio e redução), são semelhantes em potencial e ambas 
diminuirão. 

SEXTA-FEIRA

Uma condição
sem mudança
ou a piorar 
ligeiramente 
requer a aplicação 
da Fórmula de 
Emergência.

2A3  5A6A

Número de sapatosproduzidos

SAPATOS ACABADOS

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
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Isto deixa a expansão como única acção positiva que tende a garantir a
sobrevivência.

Para sobreviver, por conseguinte, temos de nos expandir como única
condição de operação segura.

Se permanecermos ao mesmo nível, teremos tendência a contrair-nos. Se
nos contraímos, as nossas hipóteses de sobrevivência diminuem.

Portanto, só nos resta uma hipótese e esta, para uma organização, é
expansão.

Para expandir numa situação destas, uma pessoa necessita de aplicar a
fórmula para a condição de Emergência.

Aplica-se a condição de Emergência quando:

1. Se vê as estatísticas de uma organização, departamento, ou porção de
uma organização ou pessoa a decair.

2. As estatísticas de uma organização, ou porção de uma organização, ou
pessoa, não mudam.

A fórmula para a condição de Emergência é:

1. Promova. Isto aplica-se a uma organização. Para um indivíduo, melhor
seria dizer produza. Esta é a primeira acção, independentemente de
qualquer outra acção. Independentemente de qualquer outra coisa,
essa é a primeira coisa em que tem que pôr a sua atenção. A primeira
acção importante e ampla que toma, é promover. O que é exactamente
a promoção? É tornar as coisas conhecidas; é fazê-las sair; é tornar-se
conhecido; fazer sair os seus produtos.

2. Mude a sua base de operação. Se por exemplo, caiu na condição de
Emergência e em seguida não mudou depois de ter promovido, não
efectuou quaisquer mudanças na sua forma de operar, bem, você
dirige-se simplesmente para outra condição de Emergência.

Portanto, isso tem que fazer parte disto; será melhor que mude a sua
base de operação; será melhor que faça alguma coisa para a mudar,
porque foi essa base de operação que o conduziu a uma emergência,
logo é melhor que a mude.

30



3. Economize.

4. Depois, prepare-se para entregar.

5. Parte da condição de Emergência contém esta pequena linha – tem que
endurecer a disciplina ou tem que endurecer a ética. Quando a nível
organizacional se atribui um Estado de Emergência, supondo que a
actividade não sai dessa emergência, independentemente daquilo que a
causou, supondo que a actividade simplesmente não sai desse estado,
apesar do facto de ter sido rotulada como um Estado de Emergência;
eles têm sido instruídos para seguir a fórmula; tinham-lhes dito para
porem-se em acção para endireitarem a coisa, mas ainda continuam a
falhar; a estatística desce e continua a descer. O que é que se faz? Só
resta uma coisa a fazer e essa, é disciplinar porque a própria vida vai
disciplinar o indivíduo.

Portanto, a regra do jogo é que se um Estado de Emergência é ignorado
e os passos não são seguidos com sucesso, então passado algum tempo
sabe-se que a condição continua e, se continua para além de um
período específico, é o fim; tem que ser levada como um assunto de
ética.
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A Condição de Normal
Podia-se chamar de Normal a condição de estabilidade e a isto provavelmente

deveria chamar-se a condição de estabilidade excepto por este pequeno factor:
Este universo não admite um estado estático. Não admite um sem-crescimento,
sem-decréscimo. Não se pode ter uma condição neste universo onde não exista
crescimento ou decréscimo. Isto é uma condição totalmente estável; não existe
tal coisa em todo este universo. Não há nada que se mantenha sempre igual.

A expansão ou o aumento regular e uniforme significa que existe uma condição de Operação Normal.
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Uma expansão ou aumento, regulares e constantes significam que existe
uma condição de Operação Normal.

A condição de Operação Normal então, não é uma condição de
“estabilidade” porque não pode ser. A Operação Normal deve ser um aumento
gradual ou rotineiro. E, deve existir um aumento gradual, regular e rotineiro.
Não se pode ter um estado de existência completamente invariável que
consequentemente não caia a pique. No momento em que se obtém um estado
assim neste universo, ele começa a deteriorar-se. Assim, um estado de
estabilidade também se deterioraria, consequentemente.

Bem, para prevenir a deterioração, devemos ter um aumento. Esse aumento
não tem que ser espectacular, mas tem que ser algo. Tem que haver aí um
bocadinho de aumento.

Fórmula de Operação Normal:

1. A forma de manter um aumento quando se está num estado de
Operação Normal, é não mudar nada.

2. A Ética é muito suave, o factor justiça é bastante suave, não se tomam
medidas particularmente drásticas.

3. Quando uma estatística melhora, então examine-a cuidadosamente e
descubra o que a melhorou e então faça isso sem abandonar o que
estava a fazer antes.

4. Cada vez que uma estatística piore ligeiramente, descubra rapida-
mente a razão e remedeie-a.

Continue simplesmente a jogar com estes dois factores, o melhorar das
estatísticas, o piorar das estatísticas; repare o piorar das estatísticas e descobrirá
inevitavelmente que uma mudança foi feita na área em que as estatísticas
pioraram. Alguma coisa foi mudada; será melhor que retire rapidamente essa
mudança das linhas.
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A Condição de Afluência

Quando tem uma linha que sobe de uma forma íngreme num gráfico, isso é
Afluência. Quer essa linha suba de uma forma íngreme por uma semana, ou suba
de uma forma íngreme a partir do seu último ponto, semana após semana após
semana, é Afluência.

Quando obtiver uma Afluência, sem importar a forma como a conseguiu,
aplica-se a Fórmula de Afluência.

Tem que aplicar a Fórmula de Afluência ou encontrar-se-á em dificuldades.
Qualquer pessoa que esteja a lidar com Afluência, deve estar alerta para as
seguintes peculiaridades acerca da mesma.

Afluência é a condição mais delicada que existe. Nomeie-a mal ou maneje-a
sem a fórmula e ela pode matá-lo! É, estranhamente, a mais perigosa de todas as
condições e se você não a localiza e aplica a fórmula, espalha-se ao comprido!
Localize-a e maneje-a correctamente e é um passeio de foguete.

A Fórmula de Afluência:

1. Economize. Agora, a primeira coisa que tem que fazer em Afluência é
economizar e em seguida assegurar-se muito, muito bem, de que não
compra nada que implique qualquer compromisso futuro; não compre
nada com quaisquer compromissos futuros; não contrate ninguém com
quaisquer compromissos futuros – nada. Tudo isso faz parte da econo-
mia. Torne-se mais restrito.

2. Pague todas as dívidas. Pegue em cada factura que consiga possivel-
mente desencantar de algum lugar, em cada centavo que deva algures
debaixo do sol, da lua e das estrelas, e pague-as.

3. Invista o excedente em coisas que facilitem o serviço; torne mais pos-
sível entregar serviços.

4. Descubra o que causou a condição de Afluência e reforce isso.

34



Fórmula de Afluência para Acção 

Quando uma Afluência existe baseada numa estatística que mede as acções
de um indivíduo e que não está relacionada com finanças, esta é a fórmula que
se aplica.

1. Economize em acções desnecessárias ou dispersas que não contribuam
para a condição presente. Economize financeiramente, eliminando tudo
o que for supérfluo.

2. Faça com que cada acção conte e não se envolva em nenhumas acções
inúteis. Cada nova acção deve contribuir e ser do mesmo tipo das que
contribuíram.

3. Consolide todos os ganhos. Em qualquer lugar em que tivemos um
ganho, mant mo-lo. Não permita que as coisas se relaxem, ou que
entrem em declínio, ou que façam montanha-russa. Qualquer vantagem
ou ganho que tivermos, conservamo-lo, mant mo-lo.

4. Descubra por si mesmo o que causou a condição de Afluência na sua
área imediata e reforce isso.

PRODUTOS AGRÍCOLAS 
COLHIDOS

Uma linha de melhoramento íngreme ou uma maior abundância 
indicam uma condição de Afluência.
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A Condição de Poder
Uma estatística de Poder é uma estatística num nível muito alto; é um nível

completamente novo numa tendência Normal.
Uma estatística de Poder, não é somente uma estatística que continua a subir

vertiginosamente por muito tempo. Nem é simplesmente uma estatística muito
alta. Poder não é coisa de uma semana. É uma tendência.

Definição: Poder é uma estatística Normal num nível estelar tão alto que é
abundância total, sem dúvida.

É uma estatística que subiu a um nível completamente novo e vertiginosamente
alto e que manteve esse nível, e que agora, nesse novo nível alto, está numa tendência
Normal.

Operando neste novo nível, pode ter uma leve descida nessa estatística, aqui
e ali. Mas ainda é Poder.

Quando uma pessoa conseguiu uma total 
abundância de produção que nada possa pôr em 
perigo, existe uma condição de Poder.
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Existe um outro dado de importância para que se reconheça e compreenda
correctamente esta condição:

Porque lhe chamamos Poder?

Porque há tal abundância de produção nesse lugar que essas paragens ou
baixas momentâneas não podem deitá-lo abaixo ou pôr em perigo a sua
sobrevivência.

E isso é Poder.

A questão pode ser colocada: “Quanto trabalho é capaz de fazer um
indivíduo?” Ou “Quantos ladrilhos consegue colocar um indivíduo num dia?”

Claro que um indivíduo pode apenas trabalhar umas tantas horas num dia.
Ele pode apenas obter determinada produção individual num dia. Mas ele pode
obter suficiente produção num dia para se sustentar a si próprio. Ele pode elevar
a sua produção até uma abundância tal que lhe permita ter algum tempo livre.
Isso depende da sua eficiência e inteligência.

Num determinado pico de Afluência, ele irá atingir a quantidade máxima de
ladrilhos que pode colocar. Ao aumentar a sua prática e eficiência, ele pode
manter esse nível de produção continuando em Normal.

Se ele está a colocar tantos ladrilhos que ninguém vai pensar em despedi-lo
nunca, então ele está em Poder. Isto é a condição de Poder para um indivíduo.

Fórmula de Poder:

1. A primeira lei de uma condição de Poder, é não desconectar. Não pode
simplesmente negar os seus contactos; o que tem a fazer, é tomar posse
dos seus contactos e tomar responsabilidade por eles.

2. A primeira coisa que tem a fazer, é fazer um registo de todas as suas
linhas. Esta é a única forma de alguma vez poder desconectar. Portanto,
numa condição de Poder a primeira coisa que tem que fazer, é pôr por
escrito todo o seu posto. Tornou assim possível para o seguinte indivíduo
assumir o estado de Mudança de Poder. 

Se não puser por escrito todo o seu posto, irá ficar preso a uma 

parte desse posto para sempre e um ano mais tarde, ou algo 

assim, alguém ainda virá perguntar-lhe coisas sobre o posto que 

ocupou.

3. A responsabilidade é pôr por escrito e pôr isso nas mãos do indivíduo que
vai tomar conta dele.

4. Faça tudo o que puder para tornar o posto ocupável.
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Uma Condiç
de Mudança

de Poder

A Condição de Mudança de Poder

Existem apenas duas circunstâncias que requerem substituição; a muito
bem-sucedida ou a muito malsucedida. Que melodia seria herdar um par de
botas bem-sucedidas! É fácil; simplesmente calce as botas e não se preocupe em
andar. Se estava num estado de operação normal, no qual provavelmente estaria
por alguém ter saído dali por ter sido promovido, simplesmente não mude nada.

Se alguém quiser que assine alguma coisa que o seu antecessor não teria
assinado, não assine. Fique de olhos abertos e aprenda as linhas com que se coze
e, dependendo do tamanho da organização, passado algum tempo, veja como é
que ela está a funcionar e dirija-a como uma condição de operação normal, se
não está em mais nenhuma senão em condição de operação normal.

Passe todos os dias exactamente pela mesma rotina pela qual o seu
antecessor passaria; não assine nada que ele não assinasse; não altere uma única
ordem; examine os documentos que foram emitidos durante esse período em

38

bem-sucedido.

existe quando
se assume
um posto

ão

 



que ele esteve em posto – estas são as ordens em vigor – e ponha mãos à obra
simplesmente forçando essas ordens e a sua operação irá aumentar e aumentar.

Bem, o tipo que calça as botas de alguém que saiu em desgraça – o posto está
numa condição de Emergência, as suas estatísticas despenharam-se, o que
causou que o chefe fosse despedido – tudo o que ele tem que fazer quando herda
um posto numa Emergência, é simplesmente aplicar a Fórmula de Emergência
a esse, qual é promova imediatamente!

Uma pessoa assume um novo posto, ou um posto que veio abaixo, em Não-
-Existência. Mas um negócio que se encontra em plena actividade, é tomado
segundo a fórmula de Mudança de Poder.

O ponto chave do estado de Mudança de Poder é estudar a organização,
política, padrões e actividade e não emitir quaisquer ordens que não sejam de
rotina – não mude nada, não inove nada. Faça um escrito completo do posto que
acaba de deixar. Observe principalmente o posto que acaba de tomar. Aprenda
o novo posto antes de fazer seja o que for.

A Fórmula da ondição de Mudança de Poder é: 

Ao tomar um novo posto, não mude nada até estar profundamente
familiarizado com a sua nova zona de poder. 

Violação de Mudança de Poder

Uma condição de Perigo pode ser causada por uma violação da condição de
Mudança de Poder. 

Por conseguinte, aqueles que tinham uma Mudança de Poder têm de aplicar
a fórmula de Reparação da Violação de Mudança de Poder:

1. Observe, interrogue e faça uma lista do que era anteriormente bem
dido na sua área ou zona de control .

2. Observe e faça uma lista das coisas que foram malsucedidas na sua área
no passado.

3. Ponha DENTRO as acções bem sucedidas.

4. Deite fora as acções malsucedidas.

5. Pare freneticamente de se tentar aguentar ou defender.

6. Regresse sensatamente a uma estrutura funcional.
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COMPLETAR AS 
FÓRMULAS DAS CONDIÇÕES

As fórmulas das condições de ética fluem em sequência, de uma para a seguinte,
com o primeiro passo de uma fórmula seguindo-se imediatamente ao passo final da
fórmula anterior.

O que fazer se o seu gráfico indicar que subiu uma condição antes de ter sequer
tido oportunidade de completar a fórmula? Abandona simplesmente essa fórmula e
passa à seguinte? A resposta é “não”. Uma pessoa completa a fórmula que começou.

Eis um exemplo. O Director Executivo de uma organização, ao examinar as suas
estatísticas, vê que estão em Emergência. Assegura-se imediatamente de que o passo
promove da Fórmula de Emergência seja iniciado. Assim que isso esteja bem sob con-
trolo, começa a mudar a sua base de operação. Ele faz com que acções de treino em
serviço sejam executadas em alguns de seus membros de staff de vendas e põe mais
três staff numa das suas áreas importantes de produção.

Mas antes de ter uma oportunidade de fazer cada um dos restantes passos da Fór-
mula de Emergência, as estatísticas das receitas e a da entrega sobem para Operação
Normal.

O que é que se faz? Bem, segundo as estatísticas ele está agora numa condição de
Normal. Mas a Fórmula de Normal também fará com que ele complete a Fórmula de
Emergência, visto que na Fórmula de Normal abandona-se o que não teve êxito e re-
força-se o que teve êxito; e o que teve êxito aqui foi a Fórmula de Emergência. Deste
modo, este Director Executivo pode conseguir uma melhoria contínua no gráfico,
completando a Fórmula de Emergência, visto que foram as acções da Fórmula de
Emergência que o puseram tão rapidamente na condição de Normal. Portanto, ele
continuaria a impulsioná-las até serem inteiramente completadas. Isto não significa
que ele ainda esteja numa condição de Emergência – as estatísticas estão agora a
subir e a condição é Normal. É uma situação um tanto ou quanto invulgar.

Como outro exemplo, suponha que alguém está a fazer a Fórmula de Perigo para
o Subalterno. A pessoa faz passo após passo através do procedimento e escreve os ac-
tos overt e ocultações e qualquer situação fora de ética conhecida, e começa a aplicar
a Fórmula de Perigo de Primeira Dinâmica. Porém, antes de completar a fórmula, as
suas estatísticas sobem. Seria perigoso na verdade para esta pessoa não completar a
Fórmula de Perigo (exemplo: fazer os passos da Fórmula de Perigo de REORGANI-
ZE A SUA VIDA e FORMULE E ADOPTE POLÍTICA FIRME).

O facto de as estatísticas de uma pessoa subirem antes de ela completar a fórmula
não significa que não possa ir para a condição mais alta que as estatísticas agora in-
dicam. Contudo, seria uma falta grave não completar os passos ainda não efectuados
de uma fórmula anterior. Portanto, tal como nos exemplos dados acima, uma pessoa
tem que completar a primeira fórmula, depois completar a fórmula seguinte e con-
tinuar assim por diante, conforme o seu gráfico o ditar.

Completar uma fórmula é muito vital. Uma pessoa não se limita a nomear uma
fórmula. Faz com que se complete.

40



CONDIÇÕES ABAIXO 
DE NÃO-EXISTÊNCIA

Existem também estados de operação abaixo de Não-Existência.

A Condição de Risco

Abaixo de Não-Existência está a condição de Risco. O ser deixou de ser
simplesmente não-existente como membro da equipa e assumiu a cor de um
inimigo.

É atribuída quando se causa dano por descuido ou por malícia e
conscientemente a projectos, organizações ou actividades. É adjudicado como
malicioso e consciente porque foram publicadas ordens contra isso ou porque é
contrário às intenções e acções do resto da equipa ou do propósito do projecto
ou organização.

É um risco ter uma pessoa dessas sem vigilância, pois a pessoa pode fazer ou
continuar a fazer coisas para parar ou pôr obstáculos ao progresso do projecto
ou organização, e não se pode ter confiança nela. Nenhuma disciplina ou
atribuição de condição superior a esta foi de qualquer utilidade. A pessoa
simplesmente continuou a baralhar as coisas.

A condição é normalmente atribuída quando foram já atribuídas várias
condições de Perigo e Não-Existência ou quando foi detectado um padrão de
conduta longo e invariável.

Quando todos os outros procuram a razão pela qual o correio se extravia,
esse ser continua encobertamente a extraviá-lo.

A condição é atribuída para o benefício dos outros, para que não sejam
rasteirados de modo algum, ao confiar na pessoa.
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1. Decida quem são os seus amigos.

2. Dê um golpe eficaz aos inimigos do grupo do qual tem estado a fingir
pertencer, apesar de perigo pessoal.

3. Repare os prejuízos que causou com uma contribuição pessoal muito
além das exigências normais feitas a um membro do grupo.

4. Peça a sua reintegração no grupo, pedindo autorização a cada um dos
seus membros para voltar a entrar no grupo e voltando a entrar apenas
com a autorização da maioria e, se for recusada, repita 2), 3) e 4) até
que lhe seja permitido ser novamente membro do grupo.

Uma pessoa está numa condição de Risco quando vai contra as ordens, intenções e
acções do grupo e não se pode confiar nela.
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A Condição de Dúvida
Quando uma pessoa não consegue decidir-se quanto a um indivíduo, grupo,

organização ou projecto, existe uma condição de Dúvida.

A Fórmula de Dúvida é:

1. Informe-se honestamente das verdadeiras intenções e actividades desse grupo,
projecto ou organização, pondo de parte todas as tendências preconceituosas e
rumores.

2. Examine as estatísticas do indivíduo, grupo, projecto ou organização.
3. Decida baseando-se no “maior bem para o maior número de dinâmicas” se deve

ser atacado, prejudicado, suprimido ou ajudado.
4. Avalie-se a si mesmo ou ao seu grupo, projecto ou organização, quanto a intenções

e objectivos.
5. Avalie as suas próprias estatísticas ou as do seu grupo, projecto ou organização.
6. Junte-se ou permaneça ou ajude aquele que progrida na direcção do maior bem

para o maior número de dinâmicas e anuncie o facto publicamente a ambas as
partes.

7. Faça todo o possível para melhorar as acções e estatísticas da pessoa, grupo, pro-
jecto ou organização em que permaneceu ou daquele a que se juntou.

8. Suporte subir pelas condições do novo grupo se passou para o outro lado, ou pelas
condições do grupo em que permaneceu se a sua indecisão em relação ao grupo
baixaram o seu estatuto.

Se uma pessoa não 
consegue tomar 
uma decisão sobre 
uma situação, 
existe uma 
condição de 
Dúvida.
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A Condição de Inimigo
Quando uma pessoa é um inimigo confesso e consciente de um indivíduo,

grupo, projecto ou organização, existe uma condição de Inimigo.

A Fórmula da Condição de Inimigo é apenas um passo:

 Descubra quem é você realmente.

CONFIDENCIAL

Acções destrutivas indicam uma condição de Inimigo.
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A Condição de Traição

Traição define-se como deslealdade depois de confiança.

A fórmula da condição de Traição, muito correcta e factualmente, é:
“Descubra que você é ”

Verificar-se-á, por horrível que pareça, que uma pessoa que aceita um posto
ou lugar e depois não funciona como tal, irá inevitavelmente perturbar ou
destruir alguma parte da organização.

Ao não saber que é o ________ (nome do posto), está na realidade a cometer
traição.

Resultados disto podem ser encontrados na História. Não ser o que o nome
do posto ou posição exige, resultará em traição das funções e objectivos de um
grupo.

Quase todos os males das organizações derivam apenas deste facto:

Uma pessoa num grupo que, ao ter aceite um posto, não sabe que é uma certa
beingness que lhe foi atribuída ou designada, está em traição contra o grupo.

A fórmula da Condição de Traição é:

Descubra que você é.

Uma pessoa que 
trai os deveres 
que lhe foram 
confiados está 
numa condição de 
Traição. 
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A órmula de Confusão é:

Descubra onde você está.

? ?

?

A actividade
inútil e aleatória

sem uma
produção real

indica uma
condição de

Confusão.

A Condição de Confusão

A condição mais baixa é uma condição de Confusão.

Numa condição de Confusão, o ser ou a área estão num estado de
movimento aleatório. Não haverá nenhuma produção real, apenas desordem ou
confusão.

Para sair de Confusão uma pessoa tem que descobrir onde está.

Verificar-se-á que o progresso ascendente seria: em Confusão, descubra
onde você está; em Traição, descubra que você é, e em Inimigo, descubra o
quem é você.
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Nota: É importante que a pessoa que está em Confusão compreenda
completamente a definição de Confusão como dada abaixo. (Isto é feito antes de
se começar a própria fórmula.)

Definições:

1. Qualquer conjunto de factores ou circunstâncias que parecem não ter
qualquer solução imediata.

De uma forma mais ampla, uma confusão neste universo é movimento
aleatório. Se você tivesse que ficar no meio de um tráfico intenso, é provável que
se sentisse confuso por todo o movimento a zumbir à sua volta. Se tivesse que
ficar no meio de uma grande tempestade, com folhas e papéis a voar, é provável
que ficasse confuso. Uma confusão poder-se-ia chamar uma aleatori dade
descontrolada. Só aqueles que podem exercer algum controlo sobre essa
aleatoriedade conseguem manejar confusões. Aqueles que não podem exercer
control , na realidade criam confusões.

Uma confusão só é uma confusão enquanto todas as partículas estão em
movimento.

Uma confusão só é uma confusão, enquanto nenhum factor é claramente
definido ou compreendido.

A confusão é a causa básica da estupidez.

2. Uma confusão não é nada mais do que um fluxo sem padrão. As
partículas colidem, ressaltam umas nas outras e ficam DENTRO da área. Assim,
não há produto, pois para se ter um produto algo deve fluir para FORA.

A fórmula adicional da condição de Confusão é:

1.  Processamento Locacional na área onde se está.

Processamento Locacional é uma técnica de ientolog  feita para orientar
uma pessoa e pô-la em comunicação com o seu ambiente. Isto é feito apontando
para certos objectos e dizendo à pessoa: “Olha para esse(a)____________
(objecto)” e dando-lhe acusar de recepção quando ela assim o fez. Os objectos
poderão incluir coisas como uma árvore, um edifício, uma rua, etc. Isto é feito
até que a pessoa esteja mais feliz e se tenha dado conta de alguma coisa. 

Toda a teoria do Processamento Locacional é dada no livro “Ajudas para
Doenças e Lesões”.

2. Comparar a área onde se está com outras áreas onde se esteve.

3. Repetição do passo 1.
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APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES
Uma coisa vital a compreender é que as fórmulas das condições existem.

Elas são uma parte integrante de qualquer actividade neste universo e agora que
são conhecidas dever-se-á cumprir com elas. Isto remove cerca de 90 por cento
do acaso do funcionamento dos negócios ou da economia pessoal. O que varia
é apenas o quão bem se avalia a situação e o quão enérgico se é ao aplicar as
fórmulas.

A aplicação apropriada da fórmula adequada funciona. Funciona,
independentemente de quão estupidamente seja aplicada, desde que a fórmula
correcta for aplicada e for tomada a sequência exacta de passos. A habilidade vê-
-se apenas pela velocidade da recuperação ou de expansão. Aplicações muito
hábeis vêem-se de um dia para o outro em expansão sólida. Aplicações pouco
inteligentes, tendo apenas em conta o facto de estarem correctas, vêem-se em
expansões mais lentas. Por outras palavras, ninguém tem de ser um grande
génio para aplicá-las ou imaginar as ideias necessárias para elas. Apenas tem que
se estimar com precisão a condição e agir energicamente ao aplicar os seus
passos na ordem exacta. Quanto mais brilhantes são as ideias, mais rápida é a
expansão; é tudo. A expansão ou ganho é, em si, inevitável. No entanto, se na
aplicação pouco inteligente se inclui a adição de passos desnecessários, então
pode-se falhar, e se se é tão estúpido para se fazer uma estimativa errada das
condições e se aplica uma fórmula errada e se seguem os seus passos na
sequência errada, então bem que se merece falhar!

Outra coisa a saber é que estas condições aplicam-se igualmente a um
universo, a uma civilização, uma organização ou parte de uma organização, ou
a uma pessoa.

A última coisa a saber, é que conhecer as fórmulas acarreta a
responsabilidade de usá-las. De outro modo, uma pessoa poderia ser acusada de
suicídio intencional! Pois estas são as fórmulas. E funcionam como magia.

Se estas fórmulas não forem conhecidas ou usadas, a expansão é totalmente
uma questão de sorte ou de destino, independentemente de quão boas possam
ser as ideias de uma pessoa. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Aqui tem exercícios relacionados com a aplicação de ética. Fazer 
estes exercícios ajudá-lo-á a aumentar a sua compreensão do tema.

1 Olhe à volta no seu meio (o seu bairro, local de trabalho, etc.) e
encontre pelo menos cinco exemplos de alguém que esteja a ser ético.
Depois encontre cinco exemplos de alguém que não esteja a ser ético.

2 Olhe à volta no seu meio e encontre um indivíduo ou actividade que
esteja em cada uma das seguintes condições: Não-Existência, Perigo,
Emergência, Normal, Afluência e Poder. Faça isto até estar
completamente familiarizado com cada condição como um estado de
existência.

3 Olhe à volta no seu meio e encontre um indivíduo ou actividade que
esteja numa condição abaixo de Não-Existência. Em que condição está
esse indivíduo ou actividade?

4 Usando uma folha de papel, em separado, elabore a estatística de
alguma área da sua vida e mostre isso num gráfico. Determine que
condição deveria ser aplicada para essa estatística.

5 Determine a condição de algum aspecto da sua vida, como o seu
trabalho, a sua vida social, o seu casamento, a vida familiar, seja o que
for. Uma vez que tenha determinado a condição correcta, escreva numa
folha de papel o que faria para aplicar cada passo da fórmula para essa
condição.

6 Ajude alguém que conheça a determinar a condição correcta para uma
parte da sua vida. Quando a condição correcta foi estabelecida, mostre
à pessoa a fórmula para essa condição e faça-a procurar descobrir o que
ele ou ela faria para aplicar a fórmula.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO 

Tendo como armas a técnica e as ferra-
mentas de Ética desenvolvidas pelo 
Sr. Hubbard, a prosperidade e uma vida 
melhor poderão ser questões de certeza, 
não apenas de acaso ou de sorte.

Na Grécia, um homem a ser julgado por 
furto de viatura foi apresentado à Ética de 

ientolog . Pôs os dados em prática e fez 
uma confissão completa dos seus crimes e 
deu várias contribuições excepcionais à 
comunidade como reparação dos seus 
delitos anteriores. Quando o seu advogado 
apresentou a evidência da sua reforma e 
do seu novo valor como cidadão, o juiz do 
caso retirou todas as acusações.

A o visitar os pais pela primeira vez 
depois de muitos anos, uma jovem califor-
niana ficou perturbada ao saber que os 
seus pais estavam a ter problemas no 
casamento e que estavam a considerar o 
divórcio. Em vez de ficar a ver e deixar 
que isso acontecesse, utilizou o que sabia 
da tecnologia de Ética.

“Passei algum tempo com o meu pai a 
rever as diferentes condições e as suas fórmulas, 
assim como dados básicos de ientolog 
sobre como criar e expandir um casamento. 
Estabelecemos a sua correcta condição em 
relação a essa área e ele aplicou a sua 
fórmula com grande sucesso, depois estive 
com a minha mãe, a procurar como é que 
ela poderia aplicar Ética às dificuldades 
com que se deparou no casamento. Ela 
deu-se conta de que tinha anteriormente 
desistido de resolver um problema financeiro 
com o meu pai, e decidiu resolvê-lo. Assim 
que começaram a aplicar as fórmulas de 
ética, os problemas dos meus pais ficaram 
resolvidos e o seu casamento tornou-se mais 
feliz e mais bem-sucedido do que há muitos 
anos ”

O uso da tecnologia de Ética por um 
Director do Tribunal de Menores em 
Greensville no Alabama, para lidar com o 
problema de reabilitar jovens criminosos 
ilustra a sua funcionalidade. As estatísticas 
mostram que quase todos os jovens que 
entram numa vida de crime, permanecem 
criminosos toda a vida. No entanto, 
através do uso da tecnologia de Ética de 

ientolog  no aconselhamento de jovens 
delinquentes, este homem conseguiu uma 
percentagem inédita de 90% de jovens que 
aconselhou que não regressaram à prisão 
depois de saírem em liberdade. Mais de 500 
testemunhos foram escritos por aqueles 
com quem ele trabalhou, credibilizando a 
Ética com o facto de terem mudado de 
vida para sempre. 

Este gráfico 
mostra os 
resultados 
num grupo 
que aplicou a 
tecnologia de 
Ética para 
aumentar a 
viabilidade e 
a produção.

V I A B I L I D A D E

DEPOIS: 
aumento
de 185%

ANTES

P R O D U T I V I D A D E

DEPOIS: 
aumento
de 162%

APLICAÇÃO DA 
TECNOLOGIA DE ÉTICA

ANTES
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Sendo bem versado em Ética de
ientolog , uma voluntária de acção

social na África do Sul foi capaz de
devolver a calma a um ambiente que se
tornou turbulento depois de uma série de
roubos por resolver.

“Pus-me em comunicação com a
criança suspeita de roubar. Como eu ganhei
a sua confiança, ela contou-me todas as
coisas que fez. Vimos o que ela poderia fazer
pela comunidade para compensar o mal que
tinha feito e ela ficou feliz com isso. Por ter
havido tantos transtornos em relação aos
roubos, reuni a seguir todas as crianças
(cerca de setenta) e, a pequena rapariga
pôs-se diante do grupo e contou-lhes o que
tinha feito. Eu disse às crianças que depois
da reunião não haveria nada de apontar
dedos. Elas prometeram que não o fariam e
oficialmente perdoaram-lhe. Eu estava um
bocado preocupada com o que sentiria a
rapariga depois da reunião, mas encontrei-a
a brincar alegremente com um grupo de
crianças. Descobri também que ambos os
pais da criança tinham sido mortos alguns
anos antes e, como ela parecia bastante
negligenciada, tomei medidas para que fosse
melhor cuidada. O transtorno no grupo
foi resolvido e a rapariga teve uma
oportunidade de tornar-se num verdadeiro
membro do grupo ”

Um homem e a sua família abriram
um negócio de mobiliário em Los
Angeles. Apesar de começarem do nada,

alcançaram uma rápida expansão, aplicando
as fórmulas das condições.

“Estudámos e aplicámos os dados sobre
condições do Sr. Hubbard e começámos a
aplicar a fórmula de Não-Existência à letra.
Foi então que começaram a acontecer
milagres. Abrimos as nossas linhas de
comunicação e no segundo mês de
funcionamento, duas grandes empresas
de crédito ofereceram-nos, cada uma, 50.000
dólares em crédito. Subimos para Perigo e
aplicámos essa fórmula, a seguir Emergência
e depois Normal. Continuámos a aplicar as
condições à letra, conseguindo mais expansão
num ano do que outro negócio conseguiria
em 15 anos ou mais. Até conseguimos abrir
uma segunda loja no nosso primeiro ano! A
nossa expansão está estável através da
aplicação das fórmulas ” 

O dono de uma grande cadeia de restau-
rantes utiliza os dados do Sr. Hubbard
sobre as fórmulas das condições para ajudar
os seus empregados a serem honestos e
éticos.

“Tive um empregado que roubou algum
dinheiro e outro que permitiu que fosse tirada
uma grande quantia de dinheiro. Ambos
foram despromovidos, foi-lhes atribuída
a condição de ética correcta e foi-lhes
permitido pôr em marcha o seu caminho de
volta até aos lugares de executivos apli-
cando as fórmulas de ética. Um deles é
agora o dono de um franchise com sucesso e
o outro é um executivo principal. Se não
fossem as fórmulas das condições, eu teria
perdido duas pessoas valiosas ”
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GLOSSÁRIO

acto overt: um acto nocivo ou uma transgressão
contra o código moral de um grupo. Um acto overt
não só é danificar alguém ou algo, é um acto de
omissão ou comissão que faz o menor bem para o
menor número de pessoas ou áreas da vida ou o
maior mal para o maior número de pessoas ou áreas
da vida.
acusar a recepção: dar (a alguém) um acusar de
recepção. Ver também acusar de recepção neste
glossário.
acusar de recepção: algo feito ou dito para informar
outro de que a sua declaração ou acção foi notada,
compreendida e recebida.

beingness: condição ou estado de ser; existência.
Beingness também se refere à assunção ou escolha
de uma categoria de identidade. A beingness pode
ser assumida pela própria pessoa, ser dada a ela
própria ou ser alcançada. Exemplos da beingness
de uma pessoa seriam o seu nome próprio, a sua
profissão, as suas características físicas e o seu
papel num jogo – todos estes poderiam ser chamados
a beingness de uma pessoa.
bypass: saltar a pessoa apropriada numa cadeia de
comando.

ientolog : 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.
condição: um dos estados de operação ou existência
através do qual passa uma organização, as suas
partes ou um indivíduo. Cada condição tem uma
sequência exacta de passos, chamado de fórmula,
que uma pessoa pode usar para elevar-se da condição
corrente até outra condição mais elevada e
sobrevivente.
determinismo: poder de escolha; poder de decisão;
capacidade de uma pessoa para decidir ou determinar
o curso das suas acções.
ética: as acções que um indivíduo aplica a si
próprio para corrigir alguma conduta ou situação,
na qual esteja envolvido, que seja contrária aos
ideais e melhores interesses do seu grupo. É uma

coisa pessoal. Quando uma pessoa é ética ou “tem a
sua ética dentro”, é-o pelo seu próprio determinismo
e é causado por si própria.
gradiente: uma aproximação gradual a algo, tomada
passo a passo, nível a nível, sendo cada passo ou
nível, em si próprio, facilmente vencido – para que
finalmente possam ser alcançadas com relativa
facilidade actividades bastante complicadas e difíceis.
O termo gradiente também se aplica a cada um dos
passos tomados em tal abordagem.
justiça: a acção feita num indivíduo pelo grupo
quando não toma as acções de ética apropriadas
nele mesmo.
linha de comunicação: o trajecto através do qual
uma comunicação viaja de uma pessoa para a outra.
motivador: um acto agressivo ou destrutivo recebido
pela pessoa ou uma parte da vida. A razão pela qual
é chamado de “motivador” é porque tem a tendência
de levar a que uma pessoa “pague na mesma
moeda” – este “motiva” um novo overt.
ocultação: uma transgressão não falada, não
anunciada contra o código moral ao qual a pessoa está
sujeita; um acto overt que a pessoa fez, acerca do
qual não está a falar. Qualquer ocultação vem depois
de um acto overt.
processamento: uma forma especial de
aconselhamento espiritual, única em ientolog , que
ajuda um indivíduo a olhar para a sua própria
existência e melhorar a sua capacidade para confrontar
o que ele é e onde está. O processamento é uma
actividade precisa completamente codificada com
procedimentos específicos.

Processamento Locacional: um tipo de processo
que ajuda a orientar uma pessoa e que a põe em
comunicação com o seu ambiente.
realidade:  aquilo que parece ser. A realidade é fun-
damentalmente acordo; o grau de acordo alcançado
por pessoas. O que nós concordamos em ser real é real.

terminal: uma pessoa, ponto ou posição que possa
receber, passar ou enviar uma comunicação.
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b :  a parte da mente de uma

e

e

anco mente reactiva,
pessoa que funciona totalmente numa base de estímulo-

sta dá

 que exerce força e
poder de comando sobre a sua consciência, propósi-
tos, pensamentos, corpo e acções. (Um banco é  um
depósito de informação, como nos computadores
antigos, onde os dados eram armazenados num  gru-
po ou série de cartões chamados um banco.)

“ ”

”

resposta (sendo-lhe dado um certo estímulo, 
automaticamente uma certa resposta), que não está sob
o controlo da vontade da pessoa 

-



ACERCA DE 
L. RON
HUBBARD

Nascido 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 
1929, Ron retomou a sua educação formal e 
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 
literárianoprincípiodosanos30edepressa 
se tornou num dos  mais  lidos  autores de 
ficçãopopular. Ainda assim, nunca esquecen
do a sua meta primária, ele continuou a sua 
pesquisa principal através de extensas 
viagens e expedições. 

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 Poder da Mente sobre o Corpo . 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. ■ 
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