
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



Durante milénios, o Homem tentou determinar o seu lugar neste 
mundo material. Como é que ele deveria relacionar-se com o resto 
da vida, e com os seus semelhantes? Quais são as suas verdadeiras 
responsabilidades e em relação a quem? 

As respostas definitivas não vieram nem da antiga Grécia, nem 
dos pensadores materialistas dos tempos recentes. 

E assim estavam as coisas até que L. Ron Hubbard realizou a sua 
meta há muito perseguida: a descoberta de um princípio unifica dor , 
que se aplicasse a toda a vida, um denominador comum pelo qual 
todos os homens e, na verdade, toda a vida, pudesse ser compreendida. 

A partir daqui veio uma torrente de descobertas que lançam uma 
nova luz sobre a natureza do Homem e da vida. 

Os princípios neste livro resolvem o antigo dilema moral de 
correcto e errado e produzem um novo nível de racionalidade. Graças a 
eles, pode-se agora alinhar os vários factores da existência, invariavel-
mente tomar as decisões correctas em face a escolhas e conseguir 
uma nova perspectiva sobre as direcções de que se dispõe na vida. 

O Sr. Hubbard desenvolveu estes princípios em numerosos escritos e 
conferências. Mas o que se segue representa a essência do assunto e uma 
abordagem prática a viver com êxito, usada por milhões de pessoas. � 
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A META 
DO HOMEM 

Tal resposta foi encontrada. É: 

D 
urante muito tempo procurou-se a meta do Homem, o 
denominador comum mais básico de todas as suas 
actividades, o princípio dinâmico da sua existência. Se 
essa resposta fosse descoberta, seria inevitável que dela 
fluíssem muitas outras. Explicaria todos os fenómenos 
do comportamento; levaria à solução dos maiores problemas 
do Homem e, acima de tudo, seria funcional. 

O Princípio Dinâmico da Existência é Sobrevivência. 

Pode-se considerar a meta da vida como sendo sobrevivência infinita. 
Pode-se demonstrar que o Homem, como forma de vida, obedece em todas as 
suas acções e propósitos a um só comando: “Sobrevive!” 

Não é novidade que o Homem está a sobreviver. Que ele seja motivado 
somente pela sobrevivência é uma ideia nova. 

O facto de que a sua única meta é a sobrevivência não significa ser ele o 
mecanismo ideal de sobrevivência que a vida alcançou ou desenvolverá. A 
meta do dinossauro era também a sobrevivência e ele já não existe. 

A obediência a este comando, “Sobrevive!” não significa que toda a tentativa 
para lhe obedecer seja invariavelmente bem sucedida. Mudanças de ambiente, -
mutações (mudança na forma ou natureza de algo) e muitas outras coisas 
militam contra qualquer organismo que tente atingir as técnicas ou formas 
infalíveis de sobrevivência. 
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Quais seriam as características ideais de sobrevivência das várias formas de 
vida? Elas precisariam de ter várias características fundamentais, diferindo de 
uma espécie para outra, assim como um ambiente difere de outro. 

Isto é importante, pois outrora foi apenas muito pouco considerado que 
um conjunto de características de sobrevivência numa espécie não o seria 
noutra. 

Os métodos de sobrevivência podem ser sintetizados sob o título de 
alimento, protecção (defensiva e ofensiva) e procriação. Não há formas de vida 
que não tenham soluções para este problema. Cada forma de vida erra de um 
modo ou de outro, ao manter uma característica durante demasiado tempo ou 
desenvolvendo características que podem levá-la à sua extinção. Porém os 
desenvolvimentos que resultam em êxito da forma são muito mais surpreendentes 
do que os seus erros. O naturalista e o biólogo estão constantemente a analisar 
as características desta ou daquela forma de vida, descobrindo que a 
necessidade, mais do que o capricho, governa esses desenvolvimentos. As 
dobradiças da concha da amêijoa e a admirável “cara” nas asas da borboleta, 
têm valor de sobrevivência. 

A meta do Homem deriva, então, da meta única de sobrevivência através 
da conquista do universo material. O sucesso da sua sobrevivência é medido 
em termos de sobrevivência plena para todos. 
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AS 
DINÂMICAS 

Cada indivíduo é composto por um impulso central que o motiva ao longo 
de toda a sua existência. Esta força motivadora, este impulso que o impele ao 
longo da existência, é a sobrevivência. É um esforço para sobreviver, por parte 
do organismo. 

Chamamos uma dinâmica a essa força motivadora para a sobrevivência. 

À medida que esta força motivadora fica enturbulada (posta num estado 
de agitação ou distúrbio) ou à medida que é influenciada por forças externas, 
ela ou é suprimida, ou é adulterada pelos propósitos de outras pessoas. Por 
outras palavras, outras pessoas impõem os seus propósitos ao indivíduo. De 
uma maneira ou de outra, a própria dinâmica fica até certo ponto enturbulada. 

À medida que a dinâmica de sobrevivência é reduzida, ou à medida que 
outras influências entram nela ou actuam sobre ela – outras pessoas e os 
habituais supressores da vida, tais como ausência de alimentos, roupa e abrigo 
– esta dinâmica pode ficar cada vez mais enturbulada, até estar orientada 
precisamente para a direcção oposta, ou seja sucumbir ou a morte. 

A dinâmica avança na direcção de sucumbir na proporção exacta em que 
é enturbulada. A dinâmica avança para a sobrevivência na proporção exacta 
em que está limpa e clara. 

Isto se a considerarmos apenas como uma única dinâmica. Se observarmos 
esta dinâmica através de uma lupa, vemos que neste único impulso existem na 
verdade oito impulsos, ou oito dinâmicas. 
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A primeira 
dinâmica é o 
impulso para a 
existência como 
a própria pessoa. 
É o esforço para 
sobreviver como 
indivíduo, ser um 
indivíduo, atingir 
o mais alto nível 
de sobrevivência 
durante o máximo 
de tempo possível 
para si mesmo. 
Aqui temos 
individualidade 
completamente 
expressa. 
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A segunda 
dinâmica é o 
impulso para a 
existência como 
uma geração 
futura. Esta 
tem dois 
compartimentos: 
sexo; e a unidade 
familiar, incluindo 
a criação de 
filhos. 
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A terceira 
dinâmica é o 
impulso para 
sobreviver como 
parte de um 
grupo, com o 
próprio indivíduo 
fornecendo esta 
motivação. 
Qualquer grupo, 
temporário ou 
permanente, 
político ou 
social, é parte 
da terceira 
dinâmica, 
e cada um é 
uma terceira 
dinâmica. 
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A quarta dinâmica 
é sobrevivência 
através do Homem 
como espécie. 
Enquanto a raça 
branca seria 
considerada uma 
terceira dinâmica, 
todas as raças 
do Homem 

juntas seriam 
consideradas a 
quarta 
dinâmica. 
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A quinta 
dinâmica é o 
impulso para 
sobreviver para 
todas e quaisquer 
formas de vida. 
Essas incluiriam 
todas as coisas 
vivas, quer 
animais quer 
vegetais, qualquer 
coisa directa e 
intimamente 
motivada pela 
vida. É o esforço 
do indivíduo 
para sobreviver 
fazendo com que 
a vida sobreviva. 
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A sexta dinâmica 
é o impulso para a 
existência como 
universo físico. 
É o impulso do 
indivíduo para 
elevar a 
sobrevivência de 
toda a matéria, 
energia, espaço e 
tempo – as partes 
componentes do 
universo físico a 
que chamamos 
MEST. O 
indivíduo na 
realidade tem 
um impulso para 
a sobrevivência 
do universo físico. 
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A sétima 
dinâmica é o 
impulso para a 
existência como 
espírito ou de 
espíritos. 
Qualquer coisa 
espiritual, com ou 
sem identidade, 
viria sob o título 
de sétima 
dinâmica. Isto 
está separado do 
universo físico e é 
a própria fonte de 
vida. Assim há um 
esforço para a 
sobrevivência da 
fonte de vida. 
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A oitava 
dinâmica é o 
impulso para 
a existência 
como infinito. 
Esta é também 
identificada 
como o Ser 
Supremo. Esta 
pode ser chamada 
a dinâmica do 
infinito ou de 
Deus. 
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O Indivíduo e as Suas Dinâmicas 
Se examinarmos o próprio Homem, veremos que um indivíduo parece ter 

um impulso em cada um destes compartimentos. Por outras palavras, um 
indivíduo está interessado na sobrevivência de grupos em paridade com a sua 
própria sobrevivência. 

A partir do momento em que vocês eliminam uma destas dinâmicas num 
ser humano dizendo: “Não é possível que esta dinâmica exista para este 
indivíduo”, vocês metem-se em problemas, pois todas elas serão eliminadas. 
Elas descem na mesma proporção. Por outras palavras, se vocês reduzirem uma 
dinâmica a metade, vocês reduziram o resto das dinâmicas a metade. Este 
conjunto de dinâmicas é extremamente vital para a sobrevivência de um 
indivíduo. 

Na época actual temos toda uma sociedade que é educada dentro da linha 
de pensamento de que “o Homem pensa apenas por si mesmo”. É preciso 
forçar, açoitar, bater e educar as pessoas para que tenham uma terceira 
dinâmica. Têm que ser metidas na cadeia, têm que ser mandadas para a escola, 
têm que ser punidas, multadas, forçadas a pagar impostos, obrigadas a ir às 
urnas e votar. Todas estas coisas têm que ser feitas para fazer com que uma 
pessoa tenha uma terceira dinâmica. 

Por outras palavras, nesta sociedade trabalha-se afincadamente para 
construir algo que já existe. Mas se retirarem ao indivíduo todas estas grandes 
estruturas destinadas a torná-lo sociável encontrarão por trás destas uma 
estrutura muito mais bela e forte do que qualquer estrutura artificial que possa 
ser construída. 

E o mesmo sucede com a quarta dinâmica. Conheceram alguma vez 
alguém que pensava que só valia a pena associar-se com os gatos e que o 
Homem não prestava para nada? Garanto-vos que existem pessoas assim. “Os 
homens não são bons. Os homens são cruéis, são uns brutos, fazem coisas 
terríveis. E a raça humana e o Homem não prestam para nada. Mas os gatos e 
os cães são anima zinhos queridos e tolos, e eles é que são amáveis ” Por .i 
outras palavras, esta pessoa investe tudo na quinta dinâmica. Ela dar-se-á bem 
e poderá continuar a viver bem até esse conceito falhar nela, porque é um 
conceito artificial. 

O Homem pode fazer quase tudo o que quiser a estas dinâmicas, desde que 
seja consistente em relação a elas. No momento em que se tornar inconsistente 
em relação a qualquer uma delas, ficará em muito mau estado. 
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Não existe o pensamento nem se pretende afirmar aqui que qualquer uma 
destas oito dinâmicas seja mais importante do que as outras. Embora sejam 
categorias do amplo jogo da vida, não são, necessariamente, umas iguais às 
outras. Descobrir-se-á entre os indivíduos que cada pessoa dá mais importância a 
uma dinâmica do que às outras, ou pode dar importância a uma combinação 
de dinâmicas como sendo mais importante do que outras combinações. 

O propósito, ao estabelecer esta divisão é aumentar uma compreensão da 
vida, colocando-a em compartimentos. Tendo subdividido a existência desta 
forma, cada compartimento pode ser inspeccionado por si mesmo, e na sua 
relação com os outros compartimentos da vida. Ao fazer um quebra-cabeças é 
necessário primeiro tomar peças de cor ou carácter semelhante e colocá-las em 
grupos. Ao estudar um tema é necessário proceder de uma forma ordenada. 
Para promover esta ordem é necessário assumir para os nossos propósitos 
estes oito compartimentos arbitrários da vida. 

Uma outra manifestação destas dinâmicas é poderem ser melhor representa-
das como uma série de círculos concêntricos em que a primeira dinâmica seria 
o centro e cada nova dinâmica seria, sucessivamente, o círculo em torno deste. 
A ideia de espaço contíguo insere-se nestas dinâmicas. 

A característica básica do indivíduo inclui a sua capacidade para se 
expandir desta forma para as outras dinâmicas, porém, só quando a sétima 
dinâmica for alcançada na sua plenitude é que se descobrirá a verdadeira 
oitava dinâmica. 

Como um exemplo da utilização destas dinâmicas, percebe-se que um 
bebé, ao nascer, não percepciona para além da primeira dinâmica, mas quando 
a criança começa a crescer e os seus interesses aumentam, pode-se observá-la 
a abarcar outras dinâmicas. Como outro exemplo de utilização, uma pessoa 
que é incapaz de operar na terceira dinâmica será ao mesmo tempo incapaz de 
fazer parte de uma equipa, podendo dizer-se que é incapaz de ter vida social. 

Como actua o Homem para operar com sucesso nas dinâmicas? Dado o 
estado do mundo à nossa volta, não há evidência nenhuma de que vamos obter 
uma resposta. Pode parecer que é um dom de perspicácia natural de alguns 
indivíduos; porém, isto está longe da verdade. Qualquer pessoa pode adquirir 
o conhecimento de que necessita para determinar o curso mais favorável de 
acção para sua sobrevivência. 
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1.a dinâmica 

2.a dinâmica 

3.a dinâmica 

4.a dinâmica 



5.a dinâmica 

6.a dinâmica 

7.a dinâmica 

8.a dinâmica 

As dinâmicas 
podem ser 
representadas 
como uma série 
de círculos 
concêntricos 
com a primeira 
dinâmica no 
centro. O 
indivíduo 
expande para 
fora à medida 
que abarca as 
outras dinâmicas. 
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Determinar Soluções Óptimas 

Uma solução óptima para a vida é aquela que tem em conta a máxima 
sobrevivência para tudo o que se relaciona com o problema. 

Isto não significa que não se pode destruir. Acontece que se não tivéssemos 
a destruição como um dos métodos de operar na vida, estaríamos numa 
situação muito má. Vocês entendem que cada feto que estava a crescer nas 
épocas mais remotas, hoje ainda estaria a crescer, e isto para além de cada 
árvore que cresceu desde então? E teríamos tantas árvores vivas a crescer à 
face da terra que provavelmente teríamos que caminhar a uma altura de cerca 
de trezentos metros acima do solo. A morte, a destruição, têm que intervir aí 
e abrir o caminho para avanços e melhoramentos. E a destruição, quando 
usada neste sentido, é muito legítima. 

Por exemplo, vocês não conseguem erguer um prédio de apartamentos 
sem derrubar a casa de habitação em estado precário que anteriormente se 
situava aí. Alguém chega e diz: “Oh, isso é muito mau. Você está a destruir 
algo. Você está a destruir um prédio histórico  .”

“Estamos a tentar erguer um prédio de apartamentos aqui, minha senhora.” 

“Sim, mas este é um prédio histórico famoso.” 

“Minha senhora, esta coisa está prestes a desabar no meio da rua.” 

“Oh, é muito mau destruir coisas ” .

Isto é bastante aberrado (não apoiado na razão, afastando-se do pensamento 
ou comportamento racional), porque vocês têm que destruir algo uma vez por 
outra. Imaginem o que aconteceria, por exemplo, se cada pedaço de papel que 
vocês tivessem alguma vez recebido durante a vossa vida ainda estivesse na 
vossa posse, se tivessem que mudar de casa, e fosse muito mau destruir coisas, 
e por isso tivessem que carregar todas estas coisas com vocês. Podem ver como 
seria ridículo. 

Há uma verdadeira equação envolvida nisto: Não se deve destruir mais do 
que o que é necessário para construir. 

Se uma pessoa começa a destruir mais do que é necessário para construir, 
ela entra muito rapidamente numa condição bastante má. Fica-se no estado 
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A solução para o problema que não tenha em conta todas as dinâmicas não é uma 
solução óptima. Deitar lixo ao mar pode ser conveniente para algumas companhias 
eliminarem desperdícios, mas isto faz-se à custa de grandes perdas na quinta e na 
sexta dinâmicas. 

em que estava a Alemanha Nazi. Eles destruíram tudo; disseram: “Agora a 
Áustria, agora a Checoslováquia, agora vamos destruir Estalinegrado!” E 
assim fizeram e Estalinegrado foi um desastre horrível. E a Alemanha também. 

Existe um velho truísmo: “Nunca mandes perguntar por quem dobram os 
sinos. Dobram por ti ” Nada é mais verdadeiro. As pessoas começam a olhar 
para isto e tornam-se muito supersticiosas. Dizem: “Bem, não me atrevo a 
fazer mal a mais ninguém senão far-me-ão mal de uma maneira ou de outra ” 
Isto não é necessariamente verdade. Mas na equação global da vida e da 
existência, a destruição propositada de algo pode causar transtorno à 
sobrevivência das outras entidades na sua vizinhança. Pode causar transtorno 
e desequilibrar as coisas até ao ponto de, por exemplo, já não termos pombos 
passageiros. As pessoas não pararam para pensar, há trezentos anos atrás, que 
um dia já não haveria mais nenhum. É óbvio, pois havia muitos por todo o céu. 

.

.
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Então o Homem teve que intervir com um imenso programa de conservação 
de animais de caça a fim de restaurar a Natureza que os seus avós aniquilaram. 
O Homem faz isto de uma forma bastante instintiva. 

As dinâmicas significam simplesmente, quantas formas de sobrevivência 
existem? Como sobrevive um indivíduo? Vocês podem determinar que o 
indivíduo sobrevive apenas por causa dele próprio e coopera apenas devido ao 
egoísmo. Mas também pode determinar que ele sobrevive apenas para 
gerações futuras e poderia perfeitamente prová-lo. Vocês podem determinar, 
como fizeram na Rússia, que o indivíduo sobrevive apenas para o Estado, e é 
apenas uma parte de uma sociedade de formigas, um colectivista, que vive 
num sistema no qual toda a propriedade é controlada pelo Estado. E assim por 
diante, em relação a cada dinâmica. Vocês podem tomar cada uma das 
maneiras como ele sobrevive e fazer de cada uma delas a verdadeira dinâmica. 
Mas quando vocês põem isto à prova, descobrirão que necessitam de todas as 
dinâmicas. 

O número de dinâmicas apenas corresponde ao número de campos ou 
entidades com que o Homem tem que cooperar a fim de poder progredir. 

A solução óptima para qualquer problema seria a solução que proporcionasse 
a máxima construção ou criação para o maior número de dinâmicas pertinentes 
ao problema. 

As soluções que causam dano a uma dinâmica para benefício de outra, dão 
como resultado um caos final. Porém, as soluções óptimas são quase possíveis 
de atingir e o pensamento humano, no seu nível mais elevado, tenta apenas 
proporcionar a maior quantidade de ordem e o menor caos. 

Quando um indivíduo está num tom emocional baixo, acentuará uma ou 
duas dinâmicas à custa do resto e assim viverá uma existência muito 
desordenada e causará todo um caos àqueles que o rodeiam. 

O soldado, que perde a vida em combate, está a operar na terceira dinâmica 
(a sua companhia, a sua nação) à custa da sua primeira dinâmica, da quarta e 
de todas as outras. O devoto, alguém dedicado à religião, pode viver na oitava, 
na sétima, na quinta e na quarta à custa da primeira e da sexta. A pessoa 
“egoísta” pode estar a viver apenas na primeira dinâmica, um esforço muito 
caótico. 
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Não há nada de particularmente errado com uma ênfase incorrecta nestas 
dinâmicas até que tal ênfase comece a pô-las em perigo amplamente, tal como 
no caso de um Hitler ou de um Gengis Khan ou do uso da cisão atómica para 
a destruição. Então todo o homem começa a ir contra os destruidores. 

A sobrevivência é, toda ela, uma dinâmica, a única dinâmica. Mas sobre-
viver divide-se nestas oito. 

As capacidades e defeitos dos indivíduos podem ser compreendidos 
olhando para a sua participação nas diferentes dinâmicas. 

A equação da solução óptima seria que um problema teria sido bem 
resolvido se engloba (significa ou ocasiona) o maior bem para o maior número 
de dinâmicas. Quer dizer que qualquer solução, modificada pelo tempo 
disponível para pôr a solução em efeito, deve ser criativa ou construtiva para 
o maior número possível de dinâmicas. A solução óptima de qualquer 
problema seria uma solução que conseguisse o máximo benefício em todas as 
dinâmicas. 

É através da aplicação destes princípios pela própria pessoa e ajudando os 
outros a compreendê-los e aplicá-los que um indivíduo pode conseguir um 
nível de sobrevivência maior para si mesmo, para aqueles com quem se associa 
e, de facto, para toda a vida. � 
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
Aqui estão exercícios relacionados com as oito dinâmicas. Fazer estes 
exercícios aumentará a sua compreensão do conhecimento contido neste 
livro. 

1 Olhe à sua volta no seu ambiente e repare em coisas que estejam a 
sobreviver. Quantas coisas pode encontrar que estejam a sobreviver? Dê 
uma volta e localize exemplos de sobrevivência até ter a certeza de que o 
objectivo da vida é a sobrevivência. 

2 Olhe à sua volta no seu ambiente imediato e veja quantas das oito dinâmicas 
pode encontrar. Olhe por uma janela ou dê um passeio e veja quantos 
exemplos das dinâmicas consegue encontrar. 

3 Seleccione uma situação ou problema na sua própria vida ou na vida de 
alguém que conheça. Usando aquilo que aprendeu sobre as oito dinâmicas, 
determine a solução óptima para ele. 

4 Agora, ajude outra pessoa a determinar a solução óptima para um problema 
na vida dela. 
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Conhecer as dinâmicas da vida torna 
possível resolver com facilidade problemas 
até aqui impossíveis de resolver. Qualquer 
conceito em Scientology é considerado 
útil até ao grau em que pode ser apli-
cado. Estas páginas contêm exemplos da 
aplicação destes fundamentos. 

Em Adelaide, na Austrália, uma mulher 
que tinha estudado as oito dinâmicas 
reparou que um empregado da mesma 
companhia estava sempre “metido em 
problemas” e era, de facto, ameaçado com 
o despedimento. Como parecia que ele 
tentava fazer um bom trabalho, ela sen-
tou-se com ele e procedeu de forma a 
descobrir o que estava a acontecer. 

“Depois de ouvi-lo durante algum 
tempo, entendi que ele tinha estado a 
negligenciar-se por completo. Não dormia 
bem nem comia o suficiente, não passava 
tempo nenhum a fazer alguma coisa para 
se melhorar – nada – e por conseguinte o 
trabalho não lhe corria bem. Mostrei-lhe 
as definiç es das dinâmicas. Foi como se õ 
o facto de ele dever cuidar de si mesmo 
fosse uma ideia completamente nova para 
ele. Ele tinha de alguma forma imaginado 
que o trabalho lhe podia correr bem embora 
se negligenciasse completamente e ele 
depressa entendeu porque é que o trabalho 
lhe tinha corrido mal. Começou imediata-
mente a corrigir a situação. Embora não 
negligenciasse a terceira dinâmica, ele 
dormiu o suficiente, cuidou melhor da sua 
aparência, dedicou tempo à família, e 
tirou um curso para se melhorar a si pró-
prio e ao seu desempenho no trabalho. 
Como resultado, o seu desempenho no 

trabalho melhorou, ele andava mais feliz 
e o seu valor para a companhia foi notado 
pelos seus superiores. Já não andava con-
tinuamente ‘metido em problemas’ e, de 
facto, recebeu uma promoção ” .

Um jovem de Milão, na Itália, levava 
uma vida activa. Jogava futebol numa 
equipa local e tinha uma namorada de 
quem gostava muito. A vida era divertida. 
Então alguns conhecidos com intenções 
não tão boas iniciaram-no no consumo 
de drogas. À medida que o consumo de 
drogas aumentava, a vida dele começou 
a desfazer-se em pedaços. Teve a sorte 
de lhe mostrarem dados sobre as oito 
dinâmicas e parou a queda desastrosa 
da sua vida. Ele disse: 

“Há algum tempo atrás, fui contra 
todas as dinâmicas, começando pela pri-
meira, e à medida que o tempo passava, 

AS RESPOSTAS DAS PESSOAS SOBRE
O QUE SCIENTOLO GY FEZ POR ELAS

89% 
Melhorou 80% a minha 

Capacitou- vida 

64% 
-me a ajudar 
melhor os 

outros 
Fez-me 
muito 

mais feliz 

Ao ganhar 
certeza sobre 
aquilo que 
motiva a vida, as 
pessoas têm sido 
capazes de levar 
vidas mais 
felizes, de ajudar 
os outros e de 
melhorar as suas 
próprias vidas. 
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todas as outras dinâmicas caíram por 
terra, uma após outras. A minha namo-
rada deixou-me porque eu me drogava. 
Depois a minha equipa de futebol man-
dou-me embora porque eu não conseguia 
jogar tão bem como antes. Foi o mesmo 
com todo o resto das minhas dinâmicas 
porque eu comecei a drogar-me, o que 
estava a destruir a minha primeira dinâ-
mica. Quando li os dados sobre as oito 
dinâmicas, compreendi o que tinha acon-
tecido à minha vida e soube como 
reconstruí-la, pedaço a pedaço. Este 
conhecimento deu-me a força e a coragem 
que me fizeram falta para sair de drogas e 
dedicar todo o meu tempo a fazer com que 
as outras pessoas saiam de drogas. Estou 
a sobreviver em todas as minhas dinâmi-
cas e insisto sempre em que os outros à 
minha volta tenham os dados sobre as 
oito dinâmicas para poderem tomar as 
decisões correctas acerca das suas vidas. 
Faz-me pensar que se toda a gente tivesse 
estes dados, o mundo seria um lugar feliz 
e as pessoas nele dar-se-iam muito bem.” 

Na Austrália, uma rapariga de quinze 
anos de idade, que conhecia a tecnologia 
das oito dinâmicas, começou a passar 
algum tempo com uma rapariga da 
escola dela e depressa descobriu que a 
sua nova amiga bebia, tomava drogas, 
era sexualmente promíscua, e brigava cons-
tantemente com a mãe. Esta já uma vez a 
tinha expulso de casa e já tinha abando-
nado a casa por sua livre vontade umas 
quantas vezes, apesar de ter apenas 
quinze anos de idade. A rapariga neces-

sitava de ajuda na vida. Eis como a nova 
amiga lhe deu ajuda: 

“Mostrei à minha amiga alguma tec-
nologia básica sobre as oito dinâmicas e 
fi-la ver como as próprias acções dela 
podiam afectar o comportamento da mãe 
em relação a ela; que os desgostos não 
eram necessariamente ‘só culpa da mãe’. 
Disse-lhe que a solução era entrar mais 
em comunicação, não em menos, e estar 
aberta com a mãe em vez de ignorar essa 
parte da sua segunda dinâmica. Como 
resultado das coisas de que ela se deu 
conta em relação às dinâmicas, numa 
questão de semanas, ela estava realmente 
mais em comunicação com a mãe e estava 
a viver em casa com estabilidade. Tinha 
parado de fumar drogas e reduziu o con-
sumo do álcool, por isso ia muito melhor 
na primeira dinâmica. Até arranjou um 
namorado estável. As coisas na escola 
corriam-lhe melhor e ela começou a ter 
melhores notas. Após algum tempo arran-
jou um trabalho a tempo parcial e 
começou a contribuir financeiramente 
para com os pais. Isto foi uma melhoria 
real na vida dela em todas as dinâmicas.” 

Às vezes ouvimos dizer que temos que 
“aceitar a vida como ela é”. Uma rapariga 
de São Francisco descobriu o contrário 
quando aprendeu as formas de ganhar 
melhor control  e direcção da sua vida 
usando a tecnologia das dinâmicas. 

o

“Quando eu era mais nova tinha uma 
boa vida de acordo com o critério geral – uma 
boa estudante numa boa escola, praticamente 
sem nenhuns problemas de maior. Mas senti 
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que faltava alguma coisa. Eu nunca pensei 
que se podia realmente estar em controlo 
do que nos acontece. Bastava sentar-se, 
esperar pelo melhor e aceitar o que aparecer 
no seu caminho na vida. 

“Quando comecei a estudar Sc ientolog , y 
descobri que na realidade posso estar em 
control  da minha vida, usando o princípio 
das dinâmicas. Eu posso fazer escolhas 
racionais acerca daquilo em que eu podia 
estar envolvida e como – amigos, emprego, 
escola e outras actividades. 

o

“O estilo de vida do tipo ‘O que será, 
será’ é agora uma coisa do passado para 
mim. Eu estou de longe mais feliz sabendo 
que me encontro verdadeiramente a contribuir 
e a jogar um jogo que posso ganhar.” 

Um jovem em Los Angeles utiliza a 
tecnologia das oito dinâmicas para orientar 
os outros para terem vidas mais felizes. 
Uma pessoa que ele ajudou foi uma 
rapariga que tinha andado a vender drogas 
de rua. 

“Eu li acerca das dinâmicas num dos 
livros de L. Ron Hubbard e uso imenso 
isto. Explica mesmo as diferentes partes 
da vida e como elas interactuam. 

“Eu tinha uma amiga, para quem a 
terceira dinâmica, grupos, era completamente 
irreal. Ela própria não tomava drogas, 
mas estava a traficar cocaína. Ela pensava 
que como ela não estava mesmo a tomá-la, 
não havia mal nenhum. Ela não tinha 
nenhum conceito sobre como isso podia 
prejudicar os outros. Eu mostrei-lhe o que 
o Sr. Hubbard tinha escrito acerca das 

dinâmicas, especialmente como todas as 
dinâmicas se relacionam com a principal 
dinâmica da sobrevivência. Ela finalmente 
viu os efeitos que as suas acções podiam 
fazer, e deixou de vender drogas. Realmente 
a sua vida mudou completamente, para 
melhor.” 

O caminho para uma existência mais 
compreensível – e um que pudesse ser 
melhorado – foi aberto a um homem de 
Oklahoma que aprendeu sobre as dinâmicas. 

“Ao aprender sobre as dinâmicas e 
como elas se aplicam na minha vida, eu 
compreendi algumas coisas notáveis. A 
mudança no caminho de eu tomar decisões 
e medidas na minha vida foi imediata, e 
desde que consigo compreender como o 
que eu fizer vai afectar as outras partes 
da minha vida, família, os meus grupos, 
etc., posso tomar boas decisões. Eu estou 
a dar mais a cada parte da minha vida e a 
melhorar em cada dinâmica. 

“O que parecia uma confusão impossível 
e caótica, está a compor-se, graças a esta 
extraordinária tecnologia.” 

Ao ler acerca das dinâmicas e ao aplicar 
a tecnologia à sua vida, uma senhora de 
Boston acabou com a situação, que durava 
já há bastante tempo, de ser  tímida,  
introvertida e nada comunicativa. 

“Aprender acerca das dinâmicas foi 
como sair da prisão. 

“Passei a maior parte da minha vida, 
muito introvertida. Francamente, penso 
que eu poderia ser confundida com uma peça 
de mobiliário: Eu quase nunca comuniquei e 
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raramente contribuí para a comunicação de 
alguém. A minha vida tinha paredes muito 
definidas. O meu grau de contribuição e 
participação era, pelo menos, limitado. 

“Cheguei à conclusão de que tinha que 
comunicar e contribuir em cada dinâmica; de 
que quanto mais comunicasse e contribuísse, 
melhor se tornaria a minha vida. Obter 
esta compreensão, na realidade rebentou, 
com as paredes. Pus as mãos à obra e 
comecei a contribuir com algo muito valioso.” 

Um administrador de Portland, Oregon 
descobriu a importância e benefícios de 
manter as dinâmicas a funcionar bem, 
quando tirou algum tempo de um horário 
muito ocupado para melhorar a vida 
familiar. 

“Quando eu estava a aprender acerca 
das dinâmicas, compreendi que há alguns 
anos que andava a negligenciar uma parte 
importante da segunda dinâmica: eu não 
visitava os meus pais há bastante tempo. 
Eu vi que negligenciando-os e permitindo 
que esta dinâmica ficasse em mau estado, 
as outras dinâmicas seriam arrastadas para 
baixo também. 

“Embora eu tivesse um horário muito 
ocupado no meu emprego e com outras 
actividades, decidi arranjar algum tempo 
para férias e ir visitar a minha família. 
No passado isto teria sido uma decisão 
difícil de tomar, e provavelmente teria sido 
mais fácil continuar apenas com o meu 
trabalho e adiar as férias ‘para mais tarde’. 
Mas agora a decisão era fácil, visto que 
era muito claro que o maior bem para o 
maior número de dinâmicas era fazer a 
viagem. 

“Os meus pais ficaram muito contentes 
por me ver, e foi uma visita muito agradável. 

“Tomei um cuidado especial em falar-lhes 
acerca do que eu estava a fazer na vida, quais 
eram os meus interesses correntes, em que 
estava a trabalhar e por aí fora. E descobri 
tudo acerca do que eles andavam a fazer 
também. Foi uma viagem com muito sucesso 
a todos os níveis. 

“Quando regressei, vários amigos meus 
disseram-me que eu parecia mais novo e 
feliz, que era como eu me sentia. Aquele 
foi o resultado de manejar uma dinâmica 
que não estava em boa forma.” 
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GLOSSÁRIO

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

aberrado: não apoiada pela razão, desviar 
de pensamento ou comportamento racionais. 
Ver também aberração neste glossário. 

Dianética: tem origem nas palavras gregas 
dia que significa “através” e nous que significa 
“alma”. Dianética é uma metodologia 
desenvolvida por L. Ron Hubbard, que pode 

ajudar a aliviar incómodos como, sensações e 
emoções indesejadas, medos irracionais, e 
doenças psicossomáticas. É descrita, mais 
correctamente, como o que a alma está a 
fazer ao corpo por meio da mente. 

dinâmica: um impulso em direcção à 
sobrevivência ao longo dum determinado curso; 
um impulso em direcção a sobrevivência 
numa área da vida. Existem oito dinâmicas: 
primeira, a própria pessoa; segunda, sexo e a 
unidade familiar; terceira, grupos; quarta, 
Humanidade; quinta, formas da vida; sexta, 
universo físico; sétima, espíritos; e oitava, o 
Ser Supremo. 

enturbular: pôr num estado de agitação ou 
perturbação. 

Sc ientolog : y 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 
Scientology provém do latim scio, que significa 
saber  e da palavra grega logos, que significa 

pensamento interior é expresso e tornado 
conhecido . Assim Sc ientolog y significa saber 
acerca do sabe  r.

“ ”
“a palavra ou a forma exterior pela qual o 

”
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ACERCA DE 
L. RON HUBBARD

Nenhuma outra afirmação tipifica mais a vida de L. Ron Hubbard do que a 
su simple declaração: “Gosto ajuda o outro consider me maio 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. 

 de a s r s s e o o u r 
.

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 í 
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-submarinos. 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. 
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apresentadas ao mundo em Dianética: . O 
Depois de mais de cinco anos de pesquisa intensa, as descobertas de Ron foram 

O Poder da Mente sobre o Corpo 
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. � 

3  7



NEW ERA Publications International ApS 

Store Kongensgade 53, 1264 Copenhaga K, Dinamarca
ISBN 87-7968-346-0

© 2001 L. Ron Hubbard Library. Todos os Direitos
Reservados. Qualquer cópia, tradução, duplicação,

importação ou distribuição, parcial ou total, não autorizada,
por quaisquer meios incluindo cópia, armazenagem

ou transmissão electrónica, é uma violação de leis aplicáveis.
Scientology, Dianética, Celebrity Centre, L. Ron Hubbard, Flag, 

a Assinatura de L. Ron Hubbard, a Cruz de Scientology
(arredondada) e a Cruz de Scientology (apontada) são marcas
registadas e de serviço, propriedade de Religious Technology
Center e são usadas com a sua permissão. Scientologist é uma

marca colectiva de associação que designa os membros das
igrejas e missões filiadas de Scientology.

NEW ERA é uma marca registada e de serviço na
Dinamarca e noutros países e é propriedade de

New Era Publications International ApS.
Bridge Publications, Inc. é uma marca registada e de serviço na

Califórnia, propriedade de Bridge Publications, Inc.

®

Uma Publicação de L. RON HUBBARD


