
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, Scientology 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 Scientology. Guia abrangente, o manual contém numerosas aplicações de
Scientology 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 Scientology 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 Scientology funciona.

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

IGREJA DE SCIENTOLOGY INTERNACIONAL



Com frequência as pessoas têm problemas em manter-se unidas.
Famílias que discutem, vizinhos que passam a vias de facto, países
que lançam bombas um ao outro. Será que tem que ser assim?

Antropologistas, sociólogos, psicólogos e outros dizem que sim.
Depois de terem observado uma longa história de comportamentos
conflituosos no Homem, eles reivindicaram que este tem instintos
animais, ou que ele é anti social ou violento por natureza.

Na realidade, o Homem é mais propriamente pacífico. Mas pode
ser conduzido, individual e colectivamente, ao ódio e à violência.

Na investigação das causas da violência, L. Ron Hubbard trouxe à
luz uma lei fundamental e natural das relações humanas, que
explica o porquê dos conflitos entre as pessoas serem habitualmente
difíceis de remediar. E está provida de uma ferramenta imensamente
valiosa que torna uma pessoa capaz de resolver qualquer conflito,
seja ele entre vizinhos, sócios ou mesmo entre nações.

Neste livro, descobrirá como ajudar outros a resolver as suas
diferenças e a restaurar relações harmoniosas. A paz e harmonia
entre os homens podem ser mais do que um sonho. A aplicação vasta
desta lei fará disso uma realidade.
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A LEI DO TERCEIRO PARTIDO

violência e os conflitos entre indivíduos e nações já existem
entre nós há séculos e as suas causas permaneceram um
mistério completo, um mistério finalmente resolvido
com ientolog . 

Se a Caldeia desapareceu, se a Babilónia se transformou
em pó, se o Egipto se transformou numa terra árida, se a
Sicília dispôs de 160 cidades prósperas e se tornou uma
ruína saqueada antes do ano zero, e quase um deserto

desde então – e tudo isto APESAR de todo o trabalho e sabedoria, bons desejos
e intenções dos seres humanos, então seguir-se-ia, tal como a noite se segue
ao pôr do sol, que alguma coisa deve ser desconhecida ao Homem, no que
respeita a todos os seus trabalhos e métodos. E que essa coisa deve ser tão
mortífera e penetrante que destrói todas as suas ambições e oportunidades
muito antes do tempo.

Tal coisa teria que ser uma lei natural da qual ele próprio não suspeitasse.
E existe, aparentemente, uma tal lei que corresponde a estas condições de

ser mortífera, desconhecida e que abrange todas as actividades.
A lei parece ser:
UM TERCEIRO PARTIDO TEM QUE ESTAR PRESENTE E SER DESCO-

NHECIDO EM CADA DISPUTA PARA QUE EXISTA UM CONFLITO.
ou
PARA QUE HAJA UM CONFLITO, UM TERCEIRO PARTIDO DESCONHE-

CIDO DEVE ESTAR ACTIVO A PRODUZI-LO ENTRE DOIS OPONENTES
POTENCIAIS.

ou
EMBORA SE ACREDITE HABITUALMENTE QUE SÃO PRECISOS DOIS

PARA HAVER UMA LUTA, UM TERCEIRO PARTIDO TEM QUE EXISTIR E
TEM QUE DESENVOLVÊ-LO, PARA QUE UM CONFLITO REALMENTE
OCORRA.

É muito fácil observar que dois em conflito estão a lutar. Eles são bem
visíveis. O que é mais difícil de ver ou suspeitar é que existia um terceiro
partido que activamente promovia a luta.

O habitualmente insuspeito e “racional” terceiro partido, o espectador que
nega ter algo a ver com isso, é quem gerou o conflito em primeiro lugar.

A
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O terceiro partido oculto, parecendo por vezes dar apoio apenas a um dos
lados, descobrir-se-á como o instigador.

Esta é uma lei útil para muitas áreas da vida.
É a causa da guerra.
Uma pessoa vê dois indivíduos que se insultam um ao outro, vê-os passar

a vias de facto.
Não há mais ninguém por ali. Portanto eles, é claro, “causaram a luta”.

Porém, havia um terceiro partido.
Seguindo as pistas destes, deparámos com dados incríveis. Aí é que está o

problema. O incrível é rejeitado com demasiada facilidade. Uma forma de
ocultar coisas é torná-las incríveis.

O funcionário A e o mensageiro B têm estado a discutir. Rebentam em
conflito aberto. Cada um acusa o outro. Nenhum deles tem razão e portanto a
luta não se resolve, visto que a sua verdadeira causa não está estabelecida.

Uma pessoa examina um caso destes minuciosamente. Descobre o incrível. A
mulher do funcionário A tem andado a dormir com o mensageiro B, e queixa-se
a cada um deles do outro.

O Agricultor J e o Fazendeiro K têm estado a deitar-se abaixo, um ao outro,
durante anos, num conflito contínuo. Há razões óbvias e lógicas para a luta.
Contudo, esta continua e não se resolve. Uma busca cuidadosa descobre o
Banqueiro L que, devido às perdas que ambos sofrem nas lutas, pode emprestar
dinheiro a um e a outro lado, enquanto mantém a luta acesa, e que ficará com
a totalidade das terras dos dois se ambos perderem.

A coisa toma maiores proporções. As forças revolucionárias e o governo
russo estavam em conflito em 1917. As razões são tantas que a atenção se
prende facilmente nelas. Mas, só quando os documentos oficiais do estado
alemão foram apreendidos na Segunda Guerra Mundial, se revelou que a
Alemanha tinha promovido a revolta e financiado Lenine para activá-la,
enviando-o mesmo para a Rússia num comboio completamente às escuras!

Uma pessoa examina as lutas “pessoais”, os conflitos entre grupos, batalhas
nacionais e descobre, se procurar, o terceiro partido, insuspeito por parte de
ambos os combatentes, se é que era suspeito de todo, que ele é posto de parte
por parecer “fantástico”. Contudo uma documentação cuidadosa confirma-o.

Este dado é fabulosamente útil.
Nas discussões conjugais, a abordagem correcta de alguém que os aconselhe é

fazer que ambos procurem minuciosamente o terceiro partido. No início
podem encontrar várias razões. Essas razões não são seres (pessoas). Uma
pessoa procura um terceiro partido, de facto, um ser presente. Quando ambos
descobrem o terceiro partido, e estabelecem provas, será o fim da discussão.
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Por vezes duas pessoas ao discutirem, decidem de repente eleger um ser
sobre quem lançar as culpas. Isto pára a discussão. Por vezes, não é o ser
correcto e voltarão a ocorrer mais discussões.

Duas nações que saltam ao pescoço uma da outra, deveriam procurar
conferenciar e descobrir o verdadeiro terceiro partido. Encontrarão sempre um,
se procurarem, e podem encontrar o correcto. Pois descobrir-se-á que de facto
existe.

Existem provavelmente muitas abordagens técnicas, que uma pessoa
poderia desenvolver e traçar sobre este assunto.

Existem muitos fenómenos curiosos ligados a ele. Um terceiro partido
localizado com exactidão, em geral não é combatido por nenhum dos outros
partidos mas simplesmente evitado.

Os conflitos conjugais são comuns. Os casamentos poderiam ser salvos
por ambas as partes, se realmente descobrissem quem causara o conflito. Pode
ter havido, em toda a história do casamento, vários, mas apenas um de cada vez.

As disputas entre um indivíduo e uma organização são quase sempre
causadas por um terceiro partido individual ou um terceiro grupo. A
organização e o indivíduo deveriam reunir-se e isolar o terceiro partido,
apresentando um ao outro todos os dados que lhes foram fornecidos.

Os revoltosos e os governos poderiam igualmente ser levados a um acordo
se representantes de ambos os lados pudessem entregar um ao outro o que
lhes fora dito e por quem.

Tais conferências têm tido tendência a tratar apenas de recriminações ou
condições ou abusos. Devem tratar apenas de seres de forma a serem bem sucedidas.

Esta teoria pode ser considerada como afirmando também que não há más
condições que causem conflitos. Há. Mas estas são normalmente remediadas
pela conferência, a não ser que um terceiro partido esteja a promover o conflito.

Na História temos muito má opinião do passado, porque está relacionado
com as recriminações de dois oponentes e não foi descoberto o terceiro partido.

“Causas subjacentes” da guerra deveriam ser entendidas como “promotores
ocultos”.

Não há conflitos que não possam ser resolvidos, a não ser que os seus
verdadeiros promotores se mantenham ocultos.

Esta é a lei natural que nem os antigos nem os modernos conheciam.
E, não a conhecendo, sendo levados a encontrar “razões”, civilizações inteiras

pereceram.
Vale a pena saber.
Vale a pena trabalhar com isto em qualquer situação em que uma pessoa

esteja a tentar estabelecer a paz.
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Um terceiro
partido pode

criar um
conflito

queixando-se
à sua filha

da condição
financeira

do seu
genro. . .

. . . e depois
preocupar o

genro através
de uma má

interpretação
daquilo que a
esposa disse.

Quando os
conflitos

surgem, o
terceiro partido

muitas vezes
mant m-se
incógnito e
insuspeito.

ELE É 
MAU!

C O M U N
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Mas se o casal 
sabe a Lei do 
Terceiro 
Partido, pode 
reconhecer tais 
disputas por 
aquilo que são 
e localizar a 
verdadeira 
causa da briga.

Ao manejar 
a influência 
da sogra, 
quaisquer 
diferenças 
podem ser 
resolvidas 
facilmente, e 
assim restaurar 
a harmonia.

ELA É 
MÁ!

I C A Ç Ã O
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Descobertas   dicionais

Um dos factores muito importantes na tecnologia do Terceiro Partido é
os relatórios falsos. Os relatórios falsos são argumentos escritos ou falados
que revelam ser infundados ou enganadores, ou que contêm mentiras com
conhecimento prévio. 

Sabemos que um terceiro partido é necessário para qualquer briga.

Ao rever várias perturbações organizacionais, foi descoberto que o Terceiro
Partido pode passar completamente despercebido, mesmo numa investigação
intensiva.

Ao dar relatórios falsos sobre outros o Terceiro Partido causa dano e grandes
estragos entre indivíduos e grupos.

Em vários casos, uma organização perdeu alguns membros de staff que
eram inocentes. Foram despedidos ou castigados num esforço para resolver
problemas. Contudo, a enturbulação continuou e a área tornou-se ainda mais
perturbada por causa dos despedimentos.

Voltando bastante atrás, descobre-se que o Terceiro Partido verdadeiro,
finalmente desenterrado, abatia as pessoas por meio de relatórios falsos.

Uma fonte disto é a seguinte:

O membro do staff X comete um erro; fica muito furioso e na defensiva por
ser acusado, deita as culpas do seu erro para outra pessoa. Essa outra pessoa é
castigada. O membro do staff X distrai a atenção de si por vários meios,
incluindo acusar outros falsamente.

Esta é uma acção de Terceiro Partido que resulta numa grande quantidade
de pessoas a serem acusadas e disciplinadas. E o verdadeiro Terceiro Partido
continua por detectar.

O ponto de justiça que falta aqui é que as pessoas disciplinadas não foram
confrontadas com os acusadores, não lhes foi apresentada a acusação real, e por
isso não puderam confrontá-la.

Outro caso seria simplesmente um Terceiro Partido a espalhar boatos e a
fazer acusações por maldade ou por qualquer outro motivo ainda pior. Esta seria
uma acção habitual de terceiro partido; é geralmente baseada em relatórios falsos.

Outra situação surge quando uma pessoa, encarregada de uma área, não
consegue que as coisas vão bem e começa a investigar, recebe relatórios
falsos de Terceiro Partido e disciplina as pessoas de acordo com isto, e falha
totalmente em apanhar o verdadeiro Terceiro Partido. Isto enturbula ainda
mais a área.
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A base de todas as actividades de Terceiro Partido realmente perturbadoras
são, portanto, os relatórios falsos.

Também pode existir falsa percepção; uma pessoa vê coisas que não
existem e relata-as como “factos”.

Portanto, vemos que podemos facilmente fazer uma investigação até à
origem seguindo uma cadeia de relatórios falsos.

Em pelo menos um caso, o Terceiro Partido (descoberto apenas quando se
tornou muito claro que só ele podia ter arruinado duas divisões, uma após
outra) também tinha estas características:

1. Falhava nas suas próprias acções;
2. Contestava furiosamente quaisquer relatórios arquivados sobre ele;
3. Mudava tudo obsessivamente quando tomava conta de uma área;
4. Relatava acções falsas, acusando outros;

5. Tinha uma taxa elevada de perdas de pessoal na sua área.
Estas não são necessariamente comuns a todos os terceiros partidos, mas

dão-lhe uma ideia do que se pode passar.
Da experiência em lidar com assuntos de ética e justiça em grupos, é

evidente que a verdadeira fonte de perturbação numa área seriam os relatórios
falsos aceites e usados como base de acção, sem confrontar o acusado com
todas as acusações e os seus acusadores.

Uma pessoa, com qualquer posição de autoridade num grupo, não deveria
aceitar qualquer acusação e actuar com base nela. Fazer isso debilita a
segurança de todos. Qualquer pessoa poderia começar por recusar-se em agir de
acordo com qualquer informação, a não ser que fosse provado por investigação
pessoal que não era a acção de algum terceiro partido.

Ao ser-lhe apresentada uma acusação ou “provas”, a pessoa encarregada de
uma actividade deveria efectuar uma investigação sobre relatórios falsos e
percepções falsas. Desta forma, uma pessoa pode então verificar tais relatórios
e chegar à verdadeira fonte de problemas e evitar disciplinar indivíduos que
possam ser inocentes.

Justiça, então, consistiria numa recusa em aceitar qualquer relatório não
apoiado em dados reais, independentes, em se certificar de que todos esses
relatórios fossem investigados e que todas as investigações incluíssem o confronto
do acusado com a acusação e, quando possível, com o acusador, antes que
qualquer acção disciplinar fosse empreendida ou qualquer condição atribuída.

Enquanto isto pode atrasar os processos da justiça, a segurança pessoal do
indivíduo depende totalmente do estabelecimento de toda a verdade de
qualquer acusação, antes de ser tomada qualquer acção.
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Como Procurar um Terceiro Partido

A maneira de não procurar um terceiro partido consiste em elaborar um
questionário que pergunte a cada pessoa de várias maneiras: “Foste uma
vítima?” Não faça perguntas do tipo, “Quem tem sido antipático para
contigo?” ou outras questões que poderiam ter tendência a extrair respostas
sobre o facto de que a pessoa tem sido vitimada. Este tipo de pergunta não
localizará o indivíduo que anda a agitar conflitos entre as pessoas, mas
nomeará apenas executivos e outros no grupo, que estão a tentar que as
pessoas façam o seu trabalho e que sejam produtivas!

Qualquer pessoa, ao utilizar esta abordagem: 1) não encontra nenhum
terceiro partido e 2) faz as pessoas irem-se abaixo mental ou fisicamente até ao

Por definição, um terceiro partido é aquele que por meio de relatórios falsos
cria problemas entre duas pessoas, uma pessoa e um grupo ou um grupo e outro
grupo.

O objectivo da investigação, então, é descobrir quem tem estado a espalhar
relatórios falsos para criar problemas entre as pessoas ou grupos. Para
descobrir um Terceiro Partido tem de se fazer, àqueles que estão envolvidos
no conflito, perguntas como as das linhas que seguem:

1a. Disseram-te que estavas em apuros?

b. O que é que foi dito?

c. Quem o disse?

2a.  Disseram-te que alguém era mau?

b. O que é que foi dito?

c. Quem o disse?

3a. Disseram-te que alguém estava a fazer mal?

b. O que é que foi dito?

c. Quem o disse?

4a. Disseram-te que um grupo era mau?

b. O que é que foi dito?

c. Quem o disse?

Um questionário assim deveria ter um limitador tal como: “No teu
trabalho _______?” ou “No teu casamento _______?” ou “Nesta família _______?”
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Para descobrir 
um Terceiro 
Partido pergunta 
quem tem andado 
a dizer às pessoas 
que outros eram 
ruins, trabalham 
mal, etc.

Pode-se fazer tais 
perguntas a um 
grupo inteiro, e 
quando se 
observam os 
resultados. . .

. . . aparecerá o 
nome de uma 
pessoa muito 
mais vezes do que 
o das outras. Esta 
é a pessoa a 
investigar por 
criar desarmonia 
e conflitos.
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Também pode ter muitas respostas, portanto, deixa muito espaço para
cada pergunta.

Reunindo depois os nomes mencionados, tem-se um nome que aparece
muito mais frequentemente do que o do resto. Isto faz-se contando os nomes.
Depois investiga-se essa pessoa.

Seguindo este procedimento, descobrirá exactamente quem tem andado a
remexer conflitos; isto abrirá a porta à sua resolução.

Com esta ferramenta nas mãos, vocês serão capazes de modificar as
condições entre membros de famílias, associados e grupos com que entre em
contacto, e poderá restaurar a harmonia.

Tal remédio para conflitos previamente irresolúveis nunca existiu antes de

Homem desde sempre. �

12

Scientology. É a solução para uma porção de doenças que têm preocupado o



EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Aqui estão exercícios que pode fazer para aumentar a sua capacidade para
resolver disputas, quer seja uma que lhe diga respeito, quer para ajudar
outros a resolver os conflitos que têm.

1 Para ganhar experiência no reconhecimento de relatórios falsos ou falsas
percepções, encontre um exemplo de um relatório falso nos seus arredores,
tal como algo que o vizinho disse, algo dito no seu trabalho, etc.

2 Repita o trabalho prático, enunciado acima, várias vezes até se sentir
confiante no reconhecimento de relatórios falsos.

3 Encontre duas pessoas que estejam envolvidas em algum tipo de disputa
ou conflito irresolúvel e solucione-o usando a Lei do Terceiro Partido.

4 Agora encontre duas outras pessoas ou grupos que estejam envolvidos
numa disputa ou problema, e resolva-o servindo-se dos dados deste
livro. Repita isto até ser capaz de resolver conflitos usando a Lei do
Terceiro Partido.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Usando a Lei do Terceiro Partido, as
pessoas têm sido capazes de resolver as
suas diferenças, as zangas tem cessado e
foram restauradas relações pacíficas.

Esta é uma ferramenta indispensável
para manejar conflitos que de outra
maneira não se resolveriam, fossem estes
situações familiares, relações interpesso-
ais no mundo do trabalho, ou tensão entre
grupos e até mesmo nações.

Quando, por exemplo, o Director Geral
de Justiça de um estado independente da
África do Sul tomou posse da sua posição
governamental, descobriu que um grande
número de conflitos tinha que ser resol-
vido antes que qualquer progresso pudesse
ser feito para melhorar a sua sociedade.
Leu a descoberta do Sr. Hubbard sobre a
Lei do Terceiro Partido e compreendeu
que tinha encontrado a ferramenta de que
precisava para resolver aqueles conflitos.
No momento de fazer uma apresentação

especial para acusar recepção ao Sr. Hubbard
em nome dos oficiais de cumprimento da
lei no seu país, o Director Geral disse:

“Eu uso a Lei do Terceiro Partido de
L. Ron Hubbard quase todos os dias. É como
uma magia na resolução de conflitos e é
uma das ferramentas mais eficazes que eu
alguma vez tenha descoberto, para trazer
paz e harmonia entre grupos diferentes.
L. Ron Hubbard é verdadeiramente um
grande homem e digo isto por uma razão
especial; é por nos ter dado sabedoria e por
não a ter guardado só para ele ”

Enquanto retribuía uma curta visita a
um casal em Sydney, Austrália, um
homem notou que a mulher estava algo
irascível com o seu marido. Mostrou-lhe a
Lei do Terceiro Partido do Sr. Hubbard e
pediu-lhe que a aplicasse à situação. Ela
estava indiferente a respeito disto, já que
não lhe parecia ser uma situação proble-
mática; mesmo assim, ela fez o que o
visitante sugeriu e mais tarde escreveu-lhe
dizendo:

“Naquela noite sentei-me ao pé do meu
marido e toquei no assunto. Para nosso
espanto total, descobrimos que cada um de
nós tinha ouvido, por separado, pela mesma
pessoa, que o outro era mau; e cada um de
nós considerava aquela pessoa como sendo
nosso amigo especial… na verdade, separa-
damente tínhamos ido frequentemente ao pé
dela para lhe pedir conselho! Quanto mais
discutimos isto, mais descobertas fazíamos e
a nossa afinidade por cada um de nós subia
e subia. Antes disto, nenhum de nós pensava
que estivesse particularmente baixa, mas
agora parece que não tem limites. Obrigado
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Tempo para Resolução do Conflito: 1 Dia

A aplicação da Lei
do Terceiro Partido

permite resolver
rapidamente longas
desavenças tal como

se pode ver nestes
exemplos.

RESOLUÇÃO RÁPIDA DE CONFLITOS
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6 Meses
Empresa de
Consultoria

Tempo para Resolução do Conflito: 3 Dias

18 Meses Dois 
Músicos

Tempo para Resolver o Conflito: 2 Semanas

2 Anos Dois Colegas de
 

Trabalho

6 Meses                 12 Meses                 18 Meses               24 Meses                 30 Meses
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por me ter dito para fazer isto, ganhei uma
certeza completa sobre a funcionalidade
desta tecnologia sobre a Lei do Terceiro
Partido ”

Um homem de Burbank, Califórnia,
obteve resultados miraculosos quando pôs
em prática a Lei do Terceiro Partido para
resolver um conflito entre dois associados
de negócios que simplesmente teimava
em não se resolver.

“Dirigi uma audição com as partes
envolvidas e no decurso desta, determinei
que era necessária uma investigação de ter-
ceiro partido, já que a comunicação entre as
pessoas envolvidas não melhorava.

“Os resultados foram verdadeiramente
miraculosos. A comunicação não só regres-
sou como um bang, também observei que
uma das partes, que tinha estado doente
durante três anos, mudou diante dos meus
olhos. Ela apercebeu-se de que tinha sido
devido a esta situação e ao terceiro partido
envolvido, que ela tinha ficado doente. Fica-
rias admirado com o bem que faz o ser capaz
de ajudar outros; isso é ajuda verdadeira ”

Alguns associados de negócios interna-
cionais tinham estado ancorados num
conflito de longa data que não mostrava
sinais de se resolver. Foram aconselhados
a fazer uma investigação de terceiro
partido sobre o assunto. Isto foi feito e os
resultados foram fantásticos. Um dos
homens de negócios relacionados com o
caso, reportou:

“Depois de dois dias de investigação de
terceiro partido, um conflito que tinha

durado dez meses chegou a um fim e agora
somos amigos, novamente, dos nossos asso-
ciados de negócios. Este foi o fenómeno mais
incrível que alguma vez tenhamos visto!
Depois de a investigação ter finalizado,
fomos capazes de alcançar um entendimento
sobre temas que antes não tinham sido
possíveis de todo. Esta tecnologia funcio-
nou como magia. ientolog  é o jogo
onde todos ganham!”

Uma executiva numa grande organização
soube de um conflito entre dois colegas
de trabalho que tinham andado a esbravejar
durante semanas. Apesar de tentativas
aparentemente bem sucedidas, para
reconciliar os dois, muito em breve o conflito
viria a ocorrer novamente. Reconhecendo
este padrão, a executiva aplicou a Tecnologia
de Terceiro Partido que tinha aprendido;
foi então capaz de resolver esse conflito
nalguns minutos.

“Tive um ganho enorme aplicando dados
do Sr. Hubbard sobre resolução de conflitos.
Notei que dois membros do pessoal que
trabalhavam perto de mim, estavam
constantemente em conflito um com o outro.
Tentei ajudá-los um par de vezes a “resolver
as suas diferenças”, mas lembrei-me então
dos dados que tinha aprendido em relação a
resolver tais situações. Apliquei esses dados
e foi incrível. Em minutos eu tinha toda a
situação resolvida e estas duas pessoas estavam
de novo a falar uma com a outra. Foi
miraculoso – não tinha tido qualquer mudança
durante semanas anteriores a esta e foi resolvido
simplesmente em segundos, usando estes
dados.”
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Um casal jovem foi capaz de restabelecer
harmonia no seu casamento ao descobrir
um terceiro partido que tinha estado a
causar problemas:

eu estávamos a ter problemas. Tínhamos
acabado de mudar para uma nova casa, que
partilhávamos com umas outras pessoas.
Subitamente a minha mulher começou a
apontar-me falhas em quase tudo o que eu
fazia. Eu não compreendia aquilo, até que
uma noite me ocorreu que talvez existisse
um terceiro partido envolvido, tal como eu
tinha lido num livro de L. Ron Hubbard. Eu
perguntei-lhe o que é que lhe tinha sido dito
acerca de mim. Não foram necessárias muitas
perguntas para descobrir o terceiro partido – e
os transtornos desapareceram completamente.”

Um conflito crescente entre duas
crianças da Califórnia do Sul foi acalmado
e completamente resolvido, antes de se
tornar uma situação séria, numa escola
que usa a tecnologia do Sr. Hubbard.

“Logo após o Natal do ano passado, a
minha filha de doze anos e uma outra criança
mais ou menos da mesma idade estavam em
constante conflito. A minha filha queria até
aprender Karaté para poder bater na outra!
Ela teve um acidente no dia de Natal, ficando
com o polegar engessado; ela disse que tinha

andado a pensar neste rapaz quando isso
aconteceu. Isto foi simplesmente demasiado,
e assim levei o assunto à atenção do presidente
da escola que a minha filha frequenta. Ele
entrevistou as crianças e uma investigação
de terceiro partido foi feita. O terceiro partido
foi encontrado e o conflito desapareceu; as
crianças começaram a dar-se lindamente. E
ela continua a ir bem.

Um casamento que estava sempre em
conflitos foi salvo através da aplicação da
Lei do Terceiro Partido por um membro
da família treinado nesta tecnologia.

“O meu cunhado e a mulher estavam
constantemente a discutir e dirigiam-se para
o divórcio. Eu usei a tecnologia da Lei do
Terceiro Partido e, é claro, havia uma pessoa
que tinha dito mentiras a cada um em relação
ao outro – um homem que cerca de um ano
antes tinha tentado (sem sucesso) começar
uma relação com a mulher do meu cunhado.
Tinha sido o mentir desta pessoa que tinha
causado toda a contenda.

“Com isto revelado, o meu cunhado e a
mulher redescobriram o seu amor um pelo
outro; voltaram a estar de novo em
comunicação pela primeira vez desde há muito
tempo e as brigas pararam. Um outro milagre
de ientolog .”
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Duas irmãs australianas, companheiras
próximas durante muitos anos, começaram
a entrar em conflito. A comunicação
quebrou-se completamente até que a
Tecnologia da Lei do Terceiro Partido foi
aplicada.

“A minha irmã e eu somos muito, muito
próximas e sempre o fomos desde muito
novas. No entanto, houve uma altura em
que começámos a irritar-nos  um bocado
uma com a outra; isto aumentou até ao ponto
em que começámos a discutir violentamente
com as coisas mais pequenas e ridículas.

“Finalmente até já não conseguíamos
nem queríamos falar uma com a outra.
Bastava estarmos juntas e qualquer pessoa
podia perceber os maus sentimentos entre
nós. Nenhuma de nós se sentia feliz com isso
e então finalmente decidimos falar acerca
disso e resolver os transtornos. Mas em poucos
minutos já nos estávamos a atacar. Era
simplesmente horrível; nunca tínhamos lutado
assim e éramos conhecidas pelos nossos amigos
como sendo inseparáveis.

“Foi nesta altura que me lembrei dos
dados que o Sr. Hubbard tinha escrito acerca
de terceiros partidos. Talvez isto tivesse a ver
com o nosso persistente conflito. Peguei na
minha irmã, levei-a para um quarto onde

pudéssemos estar sem mais ninguém e
perguntei-lhe se alguém lhe tinha andado a
dizer coisas acerca de mim.

“Isto criou tal reacção, que foi algo
inacreditável. Ambas nos demos conta de
que uma pessoa que tínhamos conhecido
recentemente andava a dizer a cada uma de
nós coisas más (e falsas) acerca da outra!

“Sem esta tecnologia nunca teríamos
descoberto o que se estava a passar. Falámos
acerca de todas as coisas que ele tinha andado
a dizer e descobrimos que enquanto ele andava
a elogiar uma, atacava a outra; então ia ter
com a outra e fazia o mesmo ao inverso.

“A minha irmã e eu imediata e
instantaneamente entrámos em excelente
comunicação, com um elevada afinidade
que foi então restaurada. Foi tão incrível –
todos os maus sentimentos que se tinham
formado entre nós tinham desaparecido.

“Sabendo e usando esta tecnologia, temos
mantido a melhor linha de comunicação que
alguma vez se poderia imaginar. O que é
muito importante já que a minha irmã é-me
muito, muito querida. Se não fosse o uso
deste princípio a nossa amizade teria sido
destruída e ter-se-ia perdido para sempre.”
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ACERCA DE 
L. RON HUBBARD

Nenhuma outra afirmação tipifica mais a vida de L. Ron Hubbard do que a
sua simples declaração: “Gosto de ajudar os outros e considero o meu maior prazer
na vida ver uma pessoa libertar-se das sombras que escurecem os seus dias ” Por
trás destas palavras cruciais encontra-se uma vida de serviço à humanidade e um
legado de sabedoria que capacita qualquer um a alcançar sonhos de felicidade e
liberdade espiritual há muito estimados.

Nascido em Tilden, Nebraska, a 13 de Marco de 1911, a sua rota de descoberta
e dedicação para com os seus semelhantes começou cedo. “Eu queria que as outras
pessoas fossem felizes e não conseguia compreender porque é que não o eram”,
escreveu acerca da sua juventude e aí estão os sentimentos que guiariam os seus
passos durante muito tempo. 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 literária no princ pio dos anos 30 e
depressa se tornou num dos mais lidos autores de ficção popular. Ainda assim,
nunca esquecendo 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.

 

í
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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. �

O Poder da Mente sobre o Corpo
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GLOSSÁRIO

afinidade: o sentimento de amor ou agrado
ou outra atitude emocional qualquer; o grau
de gostar. A definição básica de afinidade é a
consideração de distância, quer boa quer má.

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.

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.
justiça: a acção feita num indivíduo pelo
grupo quando não toma as acções de ética
apropriadas nele mesmo.

Lei do Terceiro Partido: uma lei que declara
que um terceiro partido tem de estar presente e
desconhecido em qualquer disputa, para existir
um conflito.

terceiro partido: uma pessoa que por relatos
falsos cria problemas entre duas pessoas, uma
pessoa e um grupo, ou um grupo e um outro
grupo.
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