
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 



O que é que faz com que as pessoas deixem de tomar parte activa
na vida? O miúdo alegre e despreocupado torna-se reservado e
cauteloso na adolescência. A mulher bem sucedida na sua profissão
e que acaba com uma relação atrás da outra sofre de falta de
auto-estima. O reformado dá uma olhadela retrospectiva à sua vida
e lamenta as decisões que tomou no passado.

Existe uma razão para estas situações tão comuns. Não é que
“simplesmente aconteçam”, nem dependem do destino. L. Ron
Hubbard acumulou um enorme corpo de investigação que está
directamente destinado a resolver a razão fundamental que leva ao
afastamento dos outros e à perda da integridade. Além disso,
desenvolveu um método exacto para você ajudar as outras pessoas a
recuperarem os seus sentimentos de honestidade e amor-próprio.
Não há razão para que os sonhos desfeitos e as lamentações do
passado continuem a afastar as pessoas de participarem no presente.

Existe um mecanismo real que faz com que as pessoas se afastem
das suas relações, das suas famílias, grupos e, de facto, dos seus
sonhos. E essas situações podem ser remediadas. Neste livro você
descobrirá como pode ajudar outras pessoas a recuperarem a
integridade e o entusiasmo pela vida. É uma nova maneira de ver
um problema antigo, o que significa que já não tem de sentar-se sem
tomar parte e observar, impotente, a angústia dos outros. Em vez
disso, terá nas mãos as ferramentas que resolverão por completo
uma tal desgraça.
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OS CÓDIGOS MORAIS

m qualquer actividade em que as pessoas actuem entre si,
desenvolvem-se códigos morais. Isto acontece em grupos
de qualquer tamanho, numa família, numa equipa, numa
empresa, numa nação, numa raça. O que é um código
moral? É uma série de acordos a que a pessoa aderiu
para garantir a sobrevivência do grupo.

Tomemos como exemplo a Constituição dos Estados
Unidos. Foi um acordo que fizeram os treze Estados

originais que a criaram, como um meio de conduzirem os seus assuntos.
Sempre que se quebrou a Constituição, o país teve problemas. A primeira
coisa que estabelecia era que não deveria existir imposto algum sobre os
ingressos; mais tarde, isto foi violado. Depois mudaram outro ponto da
Constituição, e a seguir outro e mais outro e, de cada vez que isso foi feito,
causou problemas.

Porque é que eles têm dificuldades? Porque não há mais acordos do que o
acordo básico.

O Homem aprendeu que quando fez acordos sobre códigos de conduta ou
sobre o que é adequado, sobreviveu; e que quando não os estabeleceu, não
sobreviveu. Desta forma, quando as pessoas se re nem redigem sempre uma
longa e volumosa série de acordos sobre o que é moral (quer dizer, o que
contribuirá para a sobrevivência) e o que é imoral (aquilo que será destrutivo
para a sobrevivência).

A moral, de acordo com estas definições, é tudo aquilo que num
determinado momento é considerado como tendo características em prol da
sobrevivência. Uma  acção em prol da sobrevivência é uma acção moral.
Considera-se imoral o que se considera que vai contra a sobrevivência.

Quando duas ou mais pessoas têm um acordo mútuo, actuam juntas e a isso
chama-se acção conjunta. Dançar com alguém é uma acção conjunta, lutar com
alguém é uma acção conjunta, trabalhar numa organização é uma acção conjunta.

Na experiência naval é conhecido o dado de que a tripulação de um barco
não tem nenhum valor até ter enfrentado algum terrível, ou ter lutado
em conjunto. Podemos ter um barco a navegar com uma tripulação nova e,
mesmo que esteja treinada para os seus deveres, nada funciona: os
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abastecimentos nunca parecem chegar a bordo, o combustível nunca parece
fluir livremente na direcção das máquinas; não acontece nada, excepto
confusão. Um dia o barco enfrenta uma grande tempestade, com ondas
enormes e bravias, e cada membro da tripulação a bordo trabalha em conjunto
para escoar a água da sala das máquinas e manter as hélices a girar; de uma
maneira ou de outra evitam que o barco fique em pedaços e a tempestade
amaina. Por alguma razão especial, agora temos um verdadeiro barco.

Tanto pode tratar-se de um grupo de duas pessoas em sociedade como de
uma nação inteira que se esteja a formar após ter escorraçado das suas terras
outra raça; o tamanho do grupo não interessa, estabelecem-se certos acordos.
A duração dos acordos não é muito importante. Poderia ser de um dia, de um
mês, ou para os seguintes quinhentos anos.

Portanto, as pessoas, ao formarem grupos, criam uma série de acordos
sobre o que é correcto e o que é incorrecto, sobre o que é moral e o que é
imoral, o que é em prol da sobrevivência e o que não o é. Isso é o que é criado.
E depois isto desintegra-se por transgressões (violações de acordos ou leis).
Estas transgressões de cada membro do grupo, das quais não se fala mas ainda
assim constituem transgressões, levam gradualmente o grupo à desintegração.

Em ientolog  examinaram-se em grande pormenor estas transgressões e
os seus efeitos. O mecanismo que entra aqui em funcionamento compreende
duas partes.

Chama-se acto overt a um acto nocivo ou transgressão contra o código
moral do grupo. Quando uma pessoa faz algo contrário ao código moral com
que esteve de acordo, ou quando omite fazer alguma coisa que deveria ter feito
de acordo com esse código moral, comete um acto overt. Um acto overt viola
aquilo com que esteve de acordo.

Chama-se ocultação à transgressão, não expressa nem falada, contra um
código moral ao qual a pessoa aderiu. Uma ocultação é um acto overt que a
pessoa cometeu e do qual não fala. É algo que ela acha que se o revelasse, poria
em perigo a sua própria preservação. Toda a ocultação vem depois de um acto
overt. Portanto, um acto overt é algo que se fez; uma ocultação é um acto overt
que se oculta a outra pessoa ou pessoas.

A única pessoa que pode separar alguém de um grupo é a própria pessoa,
e o único mecanismo pelo qual o pode fazer é a ocultação. A pessoa oculta dos
outros membros do grupo as transgressões contra o código moral do grupo e
assim individualiza-se (separa-se) do grupo e, portanto, o grupo desintegra-se.

Os males sociais do Homem são principalmente um composto das suas
dificuldades pessoais. Uma abordagem funcional é a de ajudar o indivíduo a
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solucionar os seus problemas pessoais com o objectivo de melhorá-lo, a ele, e
à sociedade de que faz parte.

Quando uma 
pessoa está de 
acordo em 
seguir um certo 
código moral...

... mas depois 
viola esses 
acordos, comete o 
que se conhece 
como um acto 
overt.

Quando uma 
pessoa não 
comunica algo 
que fez por 
medo das 
consequências, 
chama-se a isso 
uma ocultação.

LICENÇAS 
DE PESCA

Pescar
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JUSTIFICAÇÃO
Quando uma pessoa comete um acto overt e depois o encobre, ela

habitualmente emprega e depois o encobre, ela habitualmente emprega  o
mecanismo social da justificação. Por “justificação” queremos dizer explicar
como um acto overt não era um acto overt.

Todos ouvimos pessoas tentarem justificar os seus actos e todos soubemos
instintivamente que essa justificação equivalia a uma confissão de culpa. Mas
só agora compreendemos o mecanismo exacto por trás da justificação.

Sem a aplicação dos procedimentos de Scientology, não havia um meio de
a pessoa se libertar da consciência de ter cometido um acto overt, excepto
tentando  diminuir o acto overt.

Algumas igrejas usaram o mecanismo da confissão. Tratava-se de uma
tentativa limitada de libertar a pessoa da pressão dos seus actos overt. No
entanto, faltando-lhes uma compreensão completa de todos os mecanismos
em jogo, tem tido uma funcionalidade limitada. Para que uma confissão seja
verdadeiramente eficaz, a revelação das acções erradas de uma pessoa tem que
ser acompanhada pela aceitação total da responsabilidade. Todos os actos
overts são produto de irresponsabilidade em alguma área ou aspecto da vida.

 As ocultações são, em si mesmas, uma espécie de acto overt, mas têm
origem diferente. ientolog  acabou de demonstrar, sem qualquer dúvida,
que o Homem é basicamente bom – um facto que desafia abertamente as
antigas crenças religiosas de que o Homem é basicamente mau. O Homem é
de tal maneira bom que, quando compreende que está a ser muito perigoso e
que está errado, procura minimizar a sua força e, se isso não funciona e ele
ainda dá por si a cometer actos overts, procura acabar consigo próprio,
partindo ou deixando-se apanhar e executar. Sem esta computação, a polícia
seria incapaz de detectar o crime – o  criminoso contribui sempre para ser
apanhado. O mistério está na razão pela qual a polícia castiga o criminoso
capturado. Ele quer que o tornem menos perigoso para a sociedade e quer
reabilitação. Bem, se isto é verdade, então porque é que ele não se abre? A
realidade é esta: ele considera que abrir-se é um acto overt.

As pessoas ocultam actos overt porque pensam que a sua revelação seria
outro acto overt. É como se as pessoas estivessem a tentar absorver e impedir
a visão de todo o mal do mundo. Isto é uma maneira de pensar baseada em
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falsos juízos. Ao ocultarmos os actos overt eles ficam à solta e são em si, como
ocultações, toda a causa da continuidade do mal.

Dados estes mecanismos, quando a carga se tornava pesada demais, o
Homem accionava outro mecanismo – o esforço para diminuir o tamanho e a
pressão do acto. Só era possível fazer isto tentando reduzir a dimensão e a
reputação da pessoa contra quem o acto foi cometido. Assim, quando um
homem ou uma mulher cometeu um acto overt, segue-se habitualmente um
esforço para diminuir a virtude ou importância do alvo do overt. Por isso, a
mulher que atraiçoou o marido teve que rebaixá-lo a fim de diminuir o overt.
Vista sob esta perspectiva a maior parte da crítica é justificação por se ter
cometido um overt.

Isto não significa que todas as coisas estejam bem e que nada em parte
alguma mereça alguma vez crítica. O Homem não é feliz. O mecanismo do
acto overt é simplesmente um “jogo” sórdido em que o Homem caiu sem saber
para onde ia. Assim, há coisas certas e coisas erradas nos comportamentos, na
sociedade e na vida em geral, mas a crítica à toa, censurando tudo sem apoio
em factos, é apenas um esforço para reduzir o tamanho do alvo do overt para
se poder viver (assim se espera) com o overt. É claro que criticar injustamente
e manchar a reputação de alguém é, em si, um acto overt e, portanto, este
mecanismo não é de facto funcional.

Isto é uma espiral descendente. Cometem-se actos overt inconscientemente.
Procura-se então justificá-los encontrando defeitos ou afastando a responsabi-
lidade. Isto conduz a mais actos overt contra as mesmas pessoas, o que leva a
uma degradação da própria pessoa e às vezes dessas pessoas.

A sociedade está estruturada para punir a maior parte das transgressões de
uma maneira ou de outra. A punição é mais um agravamento da sequência de
actos overt e degrada o punidor. Mas as pessoas culpadas de actos overt
exigem punição. Usam-na para ajudar a impedi-los (esperam) de cometer
mais transgressões. É a vítima que exige punição e a sociedade perversa que a
aplica. As pessoas baixam-se completamente e pedem para ser executadas.

Quando ouvirem crítica mordaz e brutal acerca de alguém, que soe
simplesmente um pouco forçada, saibam que estão a ver os actos overt contra
a pessoa criticada.

Estamos a agarrar o mecanismo que enlouquece este universo. Conhecendo-o
é possível prover um manejo eficaz para desactivá-lo. Porém, há mais ramificações
disto.
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Quando uma 
pessoa comete 
um overt, como 
neste exemplo, 
roubar dinheiro 
ao seu chefe. . .

. . . tem uma 
ocultação com a 
pessoa a quem 
causou o dano.

Quando a carga 
do que a pessoa 
fez se torna 
demasiado 
grande. . .

. . . ela tentará 
minimizar o 
indivíduo a quem 
causou dano, num 
esforço de reduzir o 
seu acto overt; a isto 
chama-se 
“justificação”.

Olá, José. Obrigado 
por tomares

conta da loja

O chefe é um avarento. 
Acho que vou deixar o 

emprego.
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DESERÇÕES
A tecnologia de ientolog  inclui a explanação factual dos afastamentos

súbitos e relativamente inexplicados de empregos, famílias, locais e áreas.
Estes afastamentos chamam-se deserções.

Esta é uma das coisas acerca da qual o Homem pensava saber tudo, e
portanto, nunca se preocupou em investigar. Apesar disso, foi isto, entre todas
as outras coisas, o que lhe deu a maior parte dos problemas. O Homem tinha
tudo explicado para sua própria satisfação, no entanto, a sua explanação não
lhe retirava a quantidade de problemas que lhe provinham da sensação de “ter
que se ir embora”.

Por exemplo, o Homem tem estado frenético acerca da elevada taxa de
divórcios, acerca das elevadas modificações relacionadas com o trabalho nas
fábricas, acerca das inquietações laborais e muitas outras coisas, que derivam
todas da mesma fonte – afastamentos repentinos ou afastamentos graduais.

Temos a perspectiva de uma pessoa que tem um bom emprego, a qual
provavelmente não conseguirá outro melhor, decidir repentinamente ir-se
embora e fazê-lo. Temos a perspectiva da esposa com um óptimo marido e
família começar abruptamente a afastar-se. Vemos um marido com uma
esposa bonita e atraente cortar a afinidade e afastar-se.

O Homem explicou isto a si próprio dizendo que lhe fizeram coisas que ele
não poderia tolerar, e portanto, teria que se ir embora. Mas se esta fosse a
explicação, tudo o que o Homem teria que fazer seria tornar excelentes as
condições de trabalho, as relações conjugais, os empregos, os cursos e sessões
e o problema estaria resolvido. Mas, pelo contrário, uma investigação
minuciosa das condições de trabalho e das relações conjugais demonstra que
o melhoramento das condições frequentemente aumenta a quantidade de
deserções, como se poderia chamar a este fenómeno. Provavelmente as
melhores condições de trabalho do mundo foram alcançadas pelo Sr. Hershey,
das famosas barras de chocolate, para os trabalhadores da sua fábrica. No
entanto, eles revoltaram-se e abateram-no a tiro. Isto, por sua vez, conduziu à
filosofia industrial de que “quanto pior os trabalhadores fossem tratados mais
vontade teriam de ficar” o que, em si, é tão falso como a ideia de que “quanto
melhor forem tratados mais depressa desertam”.

Podemos tratar as pessoas tão bem que elas ficam com vergonha de si
próprias, sabendo que não o merecem, precipitando-se as deserções, e,
certamente, podemos tratar as pessoas tão mal que elas não têm outra
alternativa senão partir, mas estas são condições extremas e é entre elas que
ocorrem a maioria das deserções: A esposa está a fazer o seu melhor para
manter o casamento e o marido afasta-se seguindo o rasto de uma fulana. O
gerente está a tentar manter as coisas a funcionar e o trabalhador vai-se
embora. Isto, o inexplicado, desfaz as organizações e as vidas, e é altura de o
compreendermos.
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As pessoas vão-se embora por causa dos seus actos overt e ocultações. Esta é
a realidade e a regra invariável. Não se pode fazer mal a um homem de coração
limpo. O homem ou mulher que tem que converter-se numa vítima e partir,
fá-lo devido aos seus próprios actos overt e ocultações. Não importa se a
pessoa abandona uma cidade, um trabalho ou uma sessão; a causa é a mesma.

Quase qualquer pessoa, sem importar a posição nem o que estiver mal, se
realmente o desejar pode remediar a situação. Quando a pessoa já não deseja
remediá-la, os seus próprios actos overt e ocultações contra as restantes
pessoas implicadas na situação reduziram a sua própria capacidade para ser
responsável pela mesma. Como consequência, não remedeia a situação. A
partida é a única resposta aparente. Para justificar a partida a pessoa que
deserta, imagina coisas que lhe fizeram, num esforço para minimizar o overt,
degradando aqueles contra quem o cometeu. As mecânicas envolvidas são
bastante simples.

Agora que sabemos isto, é uma falta de responsabilidade da nossa parte
permitir tanta irresponsabilidade. Quando uma pessoa ameaça abandonar
uma cidade, um trabalho, uma sessão ou uma classe, a única coisa bondosa
que se pode fazer é extrair os actos overt e ocultações a essa pessoa. Fazer
menos do que isso, permite que a pessoa se vá com a sensação de ter-se
degradado e de que lhe fizeram mal.

É espantoso que overts triviais levem a que uma pessoa deserte. Numa
determinada ocasião uma pessoa foi apanhada mesmo antes de desertar duma
organização, e o acto overt original foi não ter defendido a organização
quando um criminoso falou com rancor acerca dela. O facto de a não ter
defendido, fez acumularem-se cada vez mais actos overt e ocultações, como
não transmitir mensagens, não completar tarefas; até que por fim isto
degradou tanto a pessoa que a levou a roubar algo sem valor. Este roubo fez
com que a pessoa, acreditasse que era melhor ir-se embora.

É um comentário bastante nobre em relação ao Homem dizer que quando
uma pessoa se encontra a ser, segundo crê, incapaz de refrear-se de magoar um
benfeitor, irá defendê-lo partindo. Esta é a verdadeira causa das deserções. Se
melhorássemos as condições de trabalho de uma pessoa partindo deste ponto
de vista, veríamos que só teríamos engrandecido os seus actos overt e
garantido que ela partisse. Se castigarmos, podemos reduzir o valor do
benfeitor um pouco e, assim, reduzir o valor do overt. Mas nem a melhoria
nem o castigo são a resposta. A resposta está em ientolog  e auditar a pessoa
até um nível de responsabilidade suficientemente elevado em que ela possa
pegar num trabalho ou num posto e consiga levá-lo a cabo sem todo esse
disparate de “Tenho que dizer que me estás a fazer coisas, para poder ir-me e
proteger-te de todo o mal que te estou a fazer”. A situação é esta, e não faz
sentido não fazer nada a seu respeito, agora que o sabemos.

A cabeça de quem tem uma má consciência não repousa tranquila.
Limpem-na e terão uma outra pessoa melhor.
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Quando a pessoa 
acumula 
suficientes actos 
overt e ocultações 
contra outra 
pessoa ou área, 
como neste caso, 
num casamento. . .

. . . começará a 
criticar e a 
encontrar defeitos 
nessa outra 
pessoa ou área. . .

. . . que 
justificam a sua 
partida, a sua 
deserção. As 
pessoas vão-se 
embora devido 
aos seus 
próprios actos 
overt e 
ocultações.

Ocultação

Ocultação

Ocultação
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A SEQUÊNCIA 
OVERT–MOTIVADOR

O mecanismo dos actos overt inclui outro aspecto, chamado a  sequência
overt-motivador e que explica mais a fundo muito da conduta humana.

Um overt, como já se viu, é uma transgressão contra o código moral de um
grupo e poderia descrever-se como um acto agressivo ou destrutivo feito pelo
indivíduo contra algum aspecto da vida.

Um motivador é um acto agressivo ou destrutivo sofrido pela pessoa ou
alguma parte da vida.

O ponto de vista segundo o qual o acto é observado decide se o acto é um
overt ou um motivador.

A razão por que é chamado “motivador” é porque tende a incentivar a
pessoa a retribuí-lo – “motiva” um novo overt.

Quando se fez algo de mau a uma pessoa ou uma coisa tende-se a acreditar
que deve ter sido “motivado”.

Quando a pessoa sofreu uma má acção, também tende a crer que ela deve
ter feito alguma coisa para a merecer.

Os pontos acima são verdadeiros. As acções e reacções das pessoas sobre
o assunto são com frequência muito falsificadas.

Há pessoas que andam por aí a pensar que foram vítimas de um acidente
de automóvel quando o facto é que causaram um.

Também há pessoas que crêem que causaram um acidente quando na
verdade apenas estiveram presentes num.

Algumas pessoas, ao ouvirem falar de uma morte, pensam imediatamente
que devem ter morto a outra pessoa, mesmo que estivessem longe do local.

A polícia das grandes cidades vê pessoas apresentarem-se e confessarem
rotineiramente quase todos os assassínios.

Uma pessoa não precisa de ser louca para estar sujeita à sequência
overt-motivador.
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A sequência overt-motivador baseia-se na lei de interacção de Newton e
está de acordo com ela. Esta lei menciona que para cada acção existe uma
reacção contrária igual a ela.

A simples lei da interacção é que se tivermos duas bolas, uma vermelha e
uma amarela, suspensas por cordas, e se deixar cair a bola vermelha contra a
amarela, esta regressará e baterá contra a vermelha.

Assim opera a lei da interacção de Newton. As pessoas que chegaram
muito baixo (que se deterioraram) e que começam a seguir por completo o
universo físico usam esta lei como o seu método de operação exclusivo.

Vingança: “Bates-me, bato-te”.

Defesa nacional: “Se conseguirmos suficientes armas atómicas é óbvio que
poderemos evitar que outros nos ataquem com armas atómicas”.

No entanto, a sequência overt-motivador implica mais do que a lei de
interacção de Newton.

Se o José bater no Pedro, agora o José achará que o Pedro devia bater-lhe
a ele e, o que é mais importante, de facto terá um somático (dor ou incómodo
físico) para provar que o Pedro lhe bateu, embora o Pedro não o tenha feito.
Actuará de acordo com esta lei sem tomar em conta as circunstâncias reais.
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Pedro lhes bateu, o Pedro lhes bateu, o Pedro lhes bateu.

Mesmo que isso não tenha acontecido, os seres humanos num nível
reactivo (irracional) muito baixo insistirão em que aconteceu; essa é a
sequência overt-motivador.

É muito valioso saber isto.

Por exemplo, se ouvir uma esposa dizer que o marido dela lhe bate todos
os dias, procure debaixo da sua almofada o taco que ela utiliza, pois com toda
a certeza, se ela diz que a bola amarela bateu na vermelha, repare que a
vermelha teve de bater primeiro na amarela.

Este mecanismo ajuda enormemente a explicar certas actividades humanas.

Uma acção prejudicial pode ser um overt ou um motivador, dependendo do 
ponto de vista. Um motivador tende a incitar outro overt (é provável que o 
Pedro, a pessoa a quem se bateu, devolva o golpe ou procure vingança), 
criando assim muitas dificuldades à pessoa em áreas da sua vida em que 
cometeu actos overt.

José Pedro

OVERT

MOTIVADOR

José Pedro
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VOCÊ PODE 
TER RAZÃO

Ter razão e não ter razão constituem uma fonte comum de discussões e
lutas. Isto está intimamente relacionado com os actos overt e as ocultações e
com a sequência overt-motivador.

Tentar ter razão é o último esforço consciente que o indivíduo faz quando
está a caminho do fim. Eu-tenho-razão-e-eles-não-têm-razão é o conceito mais
baixo que pode ser formulado por um caso inconsciente.

O que está certo e o que está errado não são necessariamente definíveis para
todos. Variam de acordo com os códigos morais e regulamentos existentes e,
antes de ientolog , apesar do seu uso legal como teste de “sanidade”, não se
baseavam em factos mas apenas em opiniões.

Em ientolog  surgiu uma definição mais precisa. E a definição veio a ser
também a verdadeira definição de overt. Um overt não é só prejudicar alguém
ou alguma coisa: Um overt é um acto de omissão ou de comissão que faz o
menor bem ao menor número de pessoas ou áreas da vida, ou o maior mal ao
maior número de pessoas ou áreas da vida. Isto incluiria a própria família, o
grupo ou a própria equipa e a Humanidade como um todo.

Assim, um acto mau é mau na medida em que prejudica o maior número.
E uma acção boa é boa na medida em que beneficia o maior número.

Muita gente pensa que uma acção é um overt só porque é destrutiva. Para eles,
todas as acções ou omissões destrutivas são actos overt. Isto não é verdade.
Para uma acção ou omissão ser um overt, ela tem que prejudicar o maior
número de pessoas e áreas da vida. Deixar de destruir pode, portanto, ser um
overt. Contribuir para algo que prejudicasse um maior número pode ser um overt.

Um acto overt é algo que prejudica de uma maneira geral. Um  acto
benéfico é algo que ajuda de uma maneira geral. Pode ser um acto benéfico
fazer mal a algo que seria prejudicial a muitas pessoas e áreas da vida.
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Tanto fazer mal a tudo como ajudar tudo podem ser actos overt. Tanto
ajudar certas coisas como fazer mal a certas coisas podem ser actos benéficos.

Tanto a ideia de não fazer mal a nada como a de ajudar tudo podem ser
bastante loucas. Duvido que se pense que ajudar esclavagistas é uma boa acção
e duvido que se considere overt a destruição de uma doença.

Quanto a estar certo ou estar errado, pode haver confusão de opiniões.
Não existe o bem absoluto nem o mal absoluto. E ter razão não consiste em
não querer prejudicar e estar errado não consiste apenas em não prejudicar.

Há uma irracionalidade relativamente a “ter razão”, que não só põe em causa
a validade do teste legal de sanidade, mas também explica a razão pela qual
algumas pessoas fazem coisas muito más e insistem em que estão a fazer bem.

A resposta reside num impulso, inato em todos, para tentar ter razão.
Trata-se de uma insistência que rapidamente deixa de ter a ver com acção
correcta. E é acompanhada da tentativa de fazer com que os outros não
tenham razão, como se vê nos casos hipercríticos. Um ser aparentemente
inconsciente, continua ainda a ter razão e a fazer com que os outros não
tenham razão. É a última crítica.

Vimos uma pessoa “na defensiva” tentar explicar o mal mais flagrante.
Trata-se também de uma “justificação”. A maior parte das explicações de
comportamentos, por mais rebuscadas que sejam, parecem perfeitamente
certas à pessoa que as dá, uma vez que essa pessoa não está a defender mais do
que o facto de ela ter razão e os outros não.

Não parece que os cientistas que são irracionais tenham muitas teorias. E
não têm porque estão mais interessados em insistir na sua estranha razão, do que
em encontrar a verdade. Temos assim “verdades científicas” surpreendentes,
provenientes de homens que deveriam de saber mais. A verdade é construída
por aqueles que têm estofo para ver onde é que não têm razão.
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Têm-se ouvido por aí raciocínios muito absurdos. Compreenda-se que a
pessoa que os emite estava mais interessada em defender a sua razão do que em
ter razão.

Um thetan – o ser espiritual, a própria pessoa – tenta ter razão e luta contra
não ter razão. Isto sem ter em atenção o ter razão acerca de alguma coisa ou
fazer o realmente certo. É uma insistência que não tem nada a ver com
rectidão de conduta.

Tenta-se ter sempre razão, mesmo até à última centelha de vida.

Então como é que alguma vez não temos razão?

Desta maneira:

Faz-se uma má acção, acidentalmente ou por lapso. A maldade da acção
ou da omissão entra então em conflito com a necessidade de ter razão. Por
isso, pode-se continuar a repetir a má acção para provar que está certa.

Este é um fundamento da aberração (pensamento ou conduta irracional).
Todas as más acções resultam de um erro seguido de insistência em que se
tinha razão. Em vez de corrigir o erro (o que implica não ter razão) insiste-se
em que o erro estava certo e repete-se.

À medida que o ser se afunda na escala, é cada vez mais difícil admitir que
estava enganado. E não só, admitir isso pode muito bem ser desastroso para o
que resta de capacidade e sanidade.

Pois estar certo é aquilo de que é feita a sobrevivência. E à medida que nos
aproximamos do nível mais baixo de sobrevivência podemos insistir que
tínhamos razão pois, acreditar por um só momento que não tínhamos é um
convite ao esquecimento.
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O impulso para
estar certo

existe dentro de
todas as
pessoas.

Quando
acontece uma

acção errada, a
pessoa entra

em conflito
entre a sua

acção errada e
o impulso para

estar certo. . .

. . . e pode
continuar a

fazer essa
acção num

esforço para
afirmar que

está certa.

IMPULSO 
PARA ESTAR 

CERTO

IMPULSO 
PARA ESTAR 

CERTO

IMPULSO 
PARA ESTAR 

CERTO
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ESCREVER OVERTS 
E OCULTAÇÕES

Já há muito que se sabe em ientolog  que não há ganhos de caso
(melhoras) na presença de overts e ocultações, abreviados como “O/Ws”.

Os overts são a maior razão pela qual uma pessoa se restringe e se recusa a agir.

A pessoa com overts e ocultações é menos capaz de influenciar a sua
própria vida e as vidas dos outros à sua volta e deixa de comunicar com as
pessoas e coisas contra as quais cometeu overts.

Escrever os nossos overts e ocultações oferece-nos uma saída. Confrontando
a verdade, o indivíduo pode experimentar alívio e recuperação de responsabi-
lidade.

Teoria Básica

A teoria subjacente ao acto de escrever actos overt e ocultações,
encontra-se nos axiomas de ientolog  publicados na sua totalidade no livro

ientolog  0-8: O Livro dos Básicos. Um axioma é a declaração de uma lei
natural semelhante à das ciências físicas.

Aplica-se particularmente uma parte do Axioma 38:

1: A estupidez é o desconhecimento da consideração.

2: Definição mecânica: Estupidez é o desconhecimento de tempo, lugar, forma
e acontecimento.

1: Verdade é a consideração exacta.

2: Verdade é tempo, lugar, forma e acontecimento exactos.

Vemos, assim, que não conseguir descobrir a verdade provoca estupidez.

Vemos, assim, que a descoberta da verdade provoca um  as-isness por meio
de uma verdadeira experiência.
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As-isness é a condição em que uma pessoa vê algo exactamente tal como o
é, sem distorções nem mentiras, momento em que se desvanece e deixa de
existir.

Vemos, assim, que a verdade suprema não teria tempo, lugar, forma e
acontecimento.

Então, percebemos assim, que só podemos conseguir uma persistência
quando mascaramos uma verdade.

 Mentir é alterar o tempo, lugar, acontecimento ou forma.

Mentir torna-se alter-isness (uma realidade sobre algo alterada ou mudada),
torna-se estupidez.

Tudo o que persiste tem que evitar as-isness.

Assim,  qualquer coisa, para persistir, tem que conter uma mentira.

 Escrever overts e ocultações pode levar a as-isness e, com isso, aliviar uma
pessoa da carga das suas transgressões.

Formato do Escrito de Overts e Ocultações

Quando se faz um escrito de overts e ocultações, podem ocorrer erros se
não forem conhecidos e seguidos os pontos específicos da acção.

O primeiro passo a dar antes de nos metermos a escrever actos overt e
ocultações, consiste em clarificar com exactidão o procedimento de como
fazer esses escritos.

A experiência tem mostrado que algumas pessoas têm tido problemas ao
escrever actos overt e ocultações, quando não foi feita a Clarificação de
Palavras relativas ao formato (incluindo as palavras e termos chave) antes de
porem mãos à obra. (Clarificação de Palavras é o corpo de procedimentos de

ientolog  usados para localizar as palavras que uma pessoa entendeu mal
nos temas que estudou e defini-las consultando um dicionário).

Formato:

O formato para se escrever overts e ocultações é o seguinte:

1. Descreva o overt de comissão ou omissão exacto.

2. Depois, indique explicitamente os dados específicos relativos à acção ou
omissão, incluindo:
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a. Tempo: (Definição: O momento de um acontecimento, processo ou
condição. Um instante, segundo, minuto, hora, dia, semana ou ano exactos,
determinados pelo relógio ou pelo calendário; instante ou data precisos; a
altura em que algo [como, por exemplo, uma acção] existe ou continua.)

b. Lugar (Definição: a localização de ocorrência ou acção. Uma localização
específica; uma porção particular de espaço ou da superfície da Terra, de
tamanho definido ou indefinido, mas de posição definida.)

c. Forma (Definição: arranjo das coisas; modo como estão organizadas as
partes de um todo. Em geral, o arranjo ou a relação entre as partes de qualquer
coisa, distintas das próprias partes. Uma formação ou arranjo específico.)

d. Acontecimento (Definição: algo que acontece ou se passa; um incidente
distinto. Uma ocorrência de maior ou menor importância ou mais ou menos
digna de nota. O resultado verdadeiro ou o resultado final.)

Tem que se obter o tempo, lugar, forma e acontecimento e, para se conseguir
as-isness, tem que se obter algo que se fez ou algo que se deixou de fazer.

Exemplo:

“1. Bati no carro de um amigo ao sair do espaço de estacionamento do meu
emprego e provoquei no carro dele um prejuízo no valor de cerca de 100
contos”.

“2. No dia 30 de Junho de 1987, quando ia a sair do trabalho, estava a sair
do meu espaço de estacionamento e bati na parte de trás do carro do meu
amigo João. Não havia ninguém por ali e o parque estava quase vazio.
Arranquei sem deixar um bilhete e sem dizer ao João, sabendo que tinha
provocado no seu carro danos no montante de cerca 100 contos que ele teve
que pagar”.

ou, quando há uma ocultação ou ocultações para expor:

1. Descreva a ocultação.

2. Depois, indique explicitamente os dados específicos da acção, ou falta
dela, que foi ocultada, incluindo:

a. Tempo

b. Lugar

c. Forma

d. Acontecimento
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Por exemplo:

“1. Traí a minha mulher (Sandra) encontrando-me com outra mulher e
nunca lhe disse nada sobre o assunto”.

“2. Há três anos, quando me casei com a Sandra, traí-a encontrando-me
com outra mulher. Nunca disse nada à Sandra. Uma manhã (em Junho de
1985) tinha dito à Sandra que a levaria ao cinema nessa noite e, ao regressar
do trabalho, quando estava no Mercearia Rodrigues, vi uma antiga namorada
(Bárbara). Convidei a Bárbara para jantar comigo nessa noite e ela aceitou.
(Ela não sabia que eu tinha casado). Disse-lhe que a iria buscar às 8 da noite.
Quando cheguei a casa disse à Sandra que tinha que voltar ao trabalho para
fazer umas coisas e que não poderia ir com ela ao cinema”.

“Depois fui jantar com a Bárbara a outra cidade (na Estalagem do Campo)
para não me arriscar a encontrar qualquer amigo”.

Administração do Escrito de Overts e Ocultações

O acto de descrever actos overt e ocultações pode aplicar-se a qualquer
pessoa e o âmbito da sua aplicação é ilimitado.

Exemplos:

Uma pessoa não está a fazer correctamente os deveres do seu posto e um
dos seus chefes tem de ultrapassá-la para fazer o trabalho dela (com o cliente,
negócio ou tarefa designada). Pede-se a essa pessoa que escreva os seus O/Ws.

Uma pessoa é brutalmente crítica e deixa um programa de treino que está
a fazer. A pessoa encarregada da actividade de treino faz com que ela escreva
os seus O/Ws.

Pode suceder que uma pessoa se mostre muito crítica e encontre erros em
tudo. Poderia sentir alívio se escrevesse os seus O/Ws.

Os passos seguintes são o procedimento para fazer com que uma pessoa
faça um escrito de O/Ws:

1. O primeiro passo é para a pessoa que administra o escrito de overts e
ocultações: a) estude e clarifique as palavras deste livro (“clarificar
palavras” significa definir as palavras que não se entendam completamente,
utilizando um dicionário e o glossário que se encontra no final deste livro b)
clarifique as palavras incluídas no passo 4 abaixo, c) clarifique as palavras do
formato do escrito de actos overt e ocultações.
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A definição mecânica de 
verdade consiste em saber o 
tempo, o lugar, a forma e o 
acontecimento exactos de 
alguma ocorrência.

Para revelar os nossos
actos overt e ocultações é

necessário escrever o
tempo, o lugar, a forma e o

acontecimento exactos.

Maneje o overt ou ocultação 
seguintes da mesma forma.

Quando a pessoa faz isto,
estabelece cada vez mais a

verdade. . .

. . . o que liberta a atenção que a 
pessoa pudesse ter bloqueada 
nas más acções do passado, e 
traz-lhe alívio.

FORMA

TEMPO

ACONTECI-
MENTO

LUGAR
FORMA

TEMPO

ACONTECI-
MENTO

LUGAR
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2. Assegure-se de que se proporciona à pessoa um espaço onde ela possa
escrever os seus actos overt e ocultações sem se distrair.

3. Forneça papel e caneta.

4. Mande a pessoa clarificar as seguintes palavras como se definem no texto
deste livro: overt, ocultação, motivador, justificação, sequência overt-motivador.

5. Mande a pessoa ler este livro, clarificar as palavras do formato do escrito
de actos overt e ocultações como coberto acima até conseguir compreender tudo.

6. Mande a pessoa escrever os seus actos overt e ocultações exactamente
de acordo com o formato do escrito de actos overt e ocultações acima.

Ao fazer um escrito de O/Ws a pessoa escreve os seus actos overt e
ocultações até estar satisfeita de que estão completos. A pessoa sentir-se-á
muito bem com isto e experimentará alívio. Não deveria continuar com o
escrito de O/Ws depois deste ponto.

Quando terminar faça com que lhe entregue o escrito de O/Ws. Leia-o,
assegurando-se de que o formato foi usado e agradeça-lhe por tê-los escrito.
Este acusar de recepção é importante pois permite à pessoa saber que alguém
recebeu a sua comunicação. Contudo, não devem expressar-se comentários
ou opiniões sobre o conteúdo do escrito.

Após ter-lhe agradecido pode devolver o escrito à pessoa.

Escrever overts e ocultações é um processo simples que tem uma aplicação
ilimitada. Marido e mulher poderiam escrever os seus actos overt e ocultações
em relação ao seu casamento. Um empregado poderia escrever os seus O/Ws
acerca do seu trabalho. Um estudante rebelde poderia escrever as suas
transgressões na escola.

Uma pessoa pode corrigir qualquer área da vida, abordando de uma vez
por todas as suas violações contra os diversos códigos morais com os quais
esteve de acordo e que depois transgrediu. O alívio que acompanha o facto de
se libertar das próprias más acções é com frequência muito grande. A pessoa pode
voltar a sentir-se parte de um grupo ou de uma relação e recuperar o respeito
por si mesma, a confiança e a amizade dos outros e muita felicidade pessoal.

Esta é uma tecnologia extremamente útil.
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AS PESSOAS HONESTAS 
TAMBÉM TÊM DIREITOS

Depois de terem alcançado um elevado nível de capacidade, vocês serão os
primeiros a insistir nos vossos direitos de viver com pessoas honestas.

Quando se conhece a tecnologia da mente, sabe-se que é um erro utilizar
“direitos individuais” e “liberdade” como argumentos para proteger aqueles
que apenas destruiriam.

Os direitos individuais não foram originados para proteger criminosos
mas para trazer liberdade aos homens honestos. Para dentro desta área de
protecção mergulharam então aqueles que necessitavam de “liberdade” e
“liberdade individual” para encobrir as suas próprias actividades suspeitas.

A liberdade é para pessoas honestas. Nenhum homem que não seja, ele
próprio, honesto pode ser livre – ele é a sua própria armadilha. Quando as suas
próprias acções não podem ser reveladas, então ele é um prisioneiro; ele tem
que se retrair dos seus semelhantes e ele é um escravo da sua própria
consciência. A liberdade tem que ser merecida antes que seja possível
qualquer liberdade.

Proteger pessoas desonestas é condená-las aos seus próprios infernos.
Tornando “direitos individuais” num sinónimo de “proteger o criminoso”,
uma pessoa ajuda a ocasionar um estado de escravidão para todos; porque
onde se abusar da “liberdade individual”, surge com ela uma impaciência que
finalmente nos elimina rapidamente a todos. Os alvos de todas as leis
disciplinares são os poucos que erram. Tais leis, infelizmente, também
prejudicam e restringem aqueles que não erram. Se todos fossem honestos,
não existiriam nenhumas ameaças disciplinares.

Só existe uma saída para uma pessoa desonesta – enfrentar as suas próprias
responsabilidades na sociedade e pôr-se de novo em comunicação com o seu
semelhante, a sua família, o mundo em geral. Ao procurar invocar os seus
“direitos individuais” para se proteger de um exame das suas acções, ela reduz
nessa medida o futuro da liberdade individual, pois ela própria não é livre. No
entanto, infecta outros que são honestos utilizando o seu direito à liberdade
para se proteger a si mesma.
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Inquieta jaz a cabeça que tem uma consciência pesada. E não jazerá mais
descansada tentando proteger más acções com súplicas de “a liberdade significa
que nunca deves olhar para mim”. O direito de a pessoa sobreviver está
directamente relacionado com a sua honestidade.

Liberdade para o Homem não significa liberdade para prejudicar o Homem.
Liberdade de expressão não significa liberdade para prejudicar através de
mentiras.

Os homens não podem ser livres enquanto existirem no meio deles
aqueles que são escravos dos seus próprios terrores.

A missão de uma sociedade tecno-espacial é subordinar o indivíduo e
controlá-lo, através da coerção económica e política. A única baixa numa era
da máquina é o indivíduo e a sua liberdade.

Para preservar essa liberdade uma pessoa não pode permitir aos homens
esconderem as suas intenções malignas sob a protecção dessa liberdade. Para
ser livre um homem tem que ser honesto consigo próprio e com os seus
semelhantes. Se um homem usa a sua própria honestidade para protestar
contra o desmascarar da desonestidade, então esse homem é um inimigo da
sua própria liberdade.

Só nos podemos manter ao sol enquanto não deixarmos que as acções de
outros tragam a escuridão.

A liberdade é para homens honestos. A liberdade individual existe apenas
para aqueles que têm a capacidade de ser livres.

Hoje em ientolog  onhecemos o carcereiro – a própria pessoa. E
podemos restaurar o direito de nos mantermos ao sol erradicando o mal que
os homens fazem a si próprios.

Portanto, não diga que a investigação de uma pessoa, ou do passado, é um
passo em direcção à escravidão. Porque em ientolog  tal passo é o primeiro
passo na direcção da libertação de um homem da culpa própria.

Se fosse intenção do cientologist punir os culpados, então, e só então, é
que um olhar para o passado de outro seria errado.

Mas nós não somos polícias. O nosso olhar é o primeiro passo na direcção
de destrancar as portas – pois elas estão todas trancadas por dentro.

Quem puniria quando pudesse salvar? Só um louco quebraria um objecto
desejado que ele pudesse reparar – e nós não somos loucos.
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O indivíduo não pode morrer nesta era da máquina – com ou sem direitos.
O criminoso e o demente não podem triunfar com as suas ferramentas de
destruição recém-descobertas.

A pessoa menos livre é a pessoa que não pode revelar os seus próprios
actos e que protesta contra a revelação dos actos impróprios de outros. Sobre
tais pessoas será construída uma futura escravidão política onde todos têm
números – e a nossa culpa – a menos que actuemos.

É interessante que a chantagem e a punição sejam os princípios
dominantes de todas as operações sinistras. O que aconteceria se estas duas
coisas já não existissem? O que aconteceria se todos os homens fossem
suficientemente livres para falar? Então, e só então, você teria liberdade.

No dia em que pudermos confiar plenamente uns nos outros, haverá paz
na Terra.

Não impeça essa liberdade. Seja livre, você mesmo. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Os exercícios seguintes ajudá-lo-ão a entender este livro e a aumentar
a sua capacidade para aplicar o conhecimento que ele contém.

1 Folheie um jornal ou uma revista e encontre vários exemplos de alguém
que emprega o mecanismo social da justificação. Continue a fazer isto
conforme for necessário, até que possa localizar exemplos com facilidade.

2 Escreva um exemplo de um overt ou ocultação que tenha observado. A
seguir deduza uma consequência que esse overt ou ocultação poderia
ter sobre a própria pessoa e os que a rodeiam. Repita isto várias vezes
conforme for necessário, até que tenha realidade dos efeitos dos actos
overt e ocultações.

3 Pense pelo menos em dois exemplos da sequência overt-motivador que
tenha visto ou experimentado.

4 Encontre alguém seu conhecido que beneficiaria por escrever os seus actos
overt e ocultações. Poderia ser uma pessoa que é abertamente crítica em
relação a alguém ou algo, uma pessoa que justifica marcadamente as suas
acções em alguma área ou alguém que está muito na defensiva a respeito
de alguma coisa que fez. Administre-lhe o procedimento de O/Ws descrito.
Siga os passos que se dão na secção “Administração do Escrito de Overts e
Ocultações”. Mostre-lhe este livro de forma a que ela compreenda os
benefícios de escrever O/Ws. Faça com que ela leve a cabo o escrito
exactamente de acordo com o formato, até que esteja satisfeita de ter escrito
completamente os seus actos overt e ocultações e se sinta bem com isso.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Milhares de pessoas usaram as obras
de L. Ron Hubbard para abordarem de
frente e resolverem, as contradições da
existência – o bem e o mal, o certo e o
errado. Descobriram que os relaciona-
mentos interpessoais já não assentam
na esperança de melhorar, mas numa
verdadeira tecnologia que pode proporcio-
nar invariavelmente um melhoramento.
Usando este corpo de dados as pessoas
podem voltar a ganhar respeito próprio
e aumentar a sua capacidade para serem
responsáveis.

Conhecer o mecanismo que faz com que
as pessoas se retirem de relacionamentos
de todos os tipos e, na verdade, da
própria vida, capacita-as a reabilitarem a
sua vontade de assumir responsabilidade.
Para estas pessoas a alienação já não é um
facto da vida. Elas sabem o que está certo
e vivem em conformidade com isso. E a
sociedade que as rodeia beneficia, como
se mostra num estudo efectuado em
Espanha: de um grupo de criminosos
endurecidos que usaram os métodos do
Sr. Hubbard para se tornarem cidadãos
honestos, cem por cento não cometeram
quaisquer crimes em absoluto após a sua
reabilitação. Em comparação com a taxa
normal de oitenta por cento de reincidência
(um regressar aos hábitos criminosos),
esta é uma estatística surpreendente.

Na sociedade moderna não existe uma
maneira segura de aliviar a infelicidade
extrema causada pelas próprias transgres-
sões. A tecnologia do Sr. Hubbard, no
entanto, fornece um meio pelo qual um

indivíduo pode libertar-se das hostilidades
e sofrimentos da vida. Conseguem-se
resultados que alteram a vida, tal como se
mostra nestas histórias.

Um jovem homem da Califórnia desco-
briu que podia ter controlo da sua própria
vida usando a tecnologia de actos overt e
ocultações.

“Um dia eu estava muito transtor-
nado enquanto guiava o meu carro. As
coisas simplesmente não estavam a correr
bem: clientes logo pela manhã a decidirem
não comprar os produtos que eu oferecia;
condutores lentos e maus à minha frente,
levando-me a buzinar-lhes; eu estava furioso
e infeliz; o dia parecia sombrio. Porém, de
repente percebi que talvez devesse escrever
os meus actos overt e ocultações. Encostei o
carro à berma e por qualquer razão decidi
fazê-lo ali mesmo no meu carro. Bem, e
sabem que mais? Senti-me muito melhor e
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percebi que podia sempre escrever os meus
actos overt e ocultações se as coisas ficassem
demasiado fora do meu controlo. Senti-me
tão bem e a controlar o meu próprio destino!
As coisas correram-me lindamente a partir
daí. Durante o resto do dia já não estive
preocupado, mas suficientemente seguro e o
meu cliente seguinte comprou-me tudo o que
eu tinha para vender! E também havia
agora bons condutores à minha frente!
Entendi que o meu ponto de vista fez a
diferença e que eu podia fazer algo acerca
dele”.

Um voluntário sul-africano, encarregado
de um projecto para pôr a tecnologia do
Sr. Hubbard em uso nas comunidades
negras desfavorecidas, afirmou o seguinte
após aplicar a tecnologia de actos overt e
ocultações:

“Tenho dois voluntários da comuni-
dade que estão actualmente a escrever actos
overt e ocultações. Devo dizer que sinto
muito orgulho nisto. Apercebi-me que um
deles era extremamente infiel para com um
certo número de mulheres e ficou espantado
quando eu lhe disse que sabia o que estava a
acontecer na vida dele. Deve tê-lo abalado
pois deixou imediatamente de ser promíscuo,
por assim dizer. Está a escrever fidedigna-
mente, com detalhes, os actos overt e
ocultações e florescente pelo alívio. Tem um
ar absolutamente incrível! O seu encantador
sentido de humor e toda uma pessoa “nova”
está a emergir de todo a anterior “quinqui-
lharia”. O outro jovem chamou-me para
dizer que tem escrito todo um conjunto de
actos overt e ocultações e está completa-
mente hilariante com a acção e com o que

lhe está a acontecer como resultado dela.
Acabou de ser escolhido entre milhares de
homens do seu país, para ir para o estran-
geiro estudar mais – nem consegue acreditar!”.

Tendo imigrado para a Suécia com a
família, um jovem estava seriamente
transtornado pelo modo como a vida o
tinha maltratado. Estava extremamente
infeliz e nada parecia mudar isto. Por fim,
um amigo compreendeu que a única
maneira de este homem sair daquilo era
escrever os seus actos overt e ocultações.
Ele concordou em fazê-lo e eis o que disse:

“Tenho estado aqui sentado todo o dia a
escrever actos overt e ocultações, que abran-
gem toda a minha vida. Sempre culpei os
outros por as coisas me correrem tão mal – a
minha mãe, o meu pai, até a minha namo-
rada, os meus amigos, o meu novo país, o
facto de ser um estrangeiro – mas nunca
antes me passou pela cabeça que sou eu a
razão de me ter sentido tão mal. Foi real-
mente por causa de todas estas coisas que eu
fiz e que guardava dentro de mim. Não
admira que tivesse passado tão mal e que
outros passem tão mal! Sinto-me 100 quilos
mais leve!”

Na Califórnia um professor tinha um
aluno que era um mentiroso crónico.
Mentia mesmo em circunstâncias em que
não havia razão para tal. Era “castigado”
por fazer isto – eram-lhe retirados os
privilégios, mandavam-no trabalhar durante
s recreios, etc. No entanto, independen-

temente do que se fizesse, não havia
mudança. Eis o que sucedeu quando este
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professor decidiu pô-lo a escrever os seus
actos overt e ocultações para manejar isto:

“Passei cinco dias a ajudar o rapaz a
fazer um escrito de O/Ws. Todos os actos
overt que ele escreveu tinham mentir
como a forma do overt. Depois do quarto dia
do escrito, disse-me finalmente que a pri-
meira vez que tinha mentido foi quando
magoou o seu irmão pequeno e o fez chorar.
A mãe tinha entrado no quarto e perguntado
se ele tinha magoado o irmão e ele disse

então que ele se deu conta de que podia
mentir  e safar-se . Depois de me ter dito
isto a cara dele estava brilhante. Dentro dele
brilhavam contentamento e alívio. Isto foi
há três anos atrás. Agora é um prazer ter
este rapaz por perto e desde então nunca
mais mentiu ”

Uma mulher em Los Angeles estava
numa péssima condição física que tentava
resolver há meses a fio sem resultado. A
vida dela era um caos, de tal modo que
mal sabia para onde se virar para obter
ajuda. Por sorte, um Capelão que conhecia
a tecnologia de actos overts e ocultações
entrou em cena.

“Tenho estado a escrever os meus actos
overt e ocultações durante os últimos dias.
Tenho um problema físico que durante a
maior parte do ano não melhorou. Ontem o
meu terapêutico físico disse-me que havia
uma melhora acentuada no tónus muscular
e na minha saúde em geral. Sei que assim é
porque estou a tomar responsabilidade pela
minha própria condição. Esta tecnologia
está-me a salvar a vida ”

Uma rapariga da Florida estava a escre-
ver os seus actos overt e ocultações e a
tentar pensar em mais qualquer coisa que
pudesse escrever e não se sentia lá muito
satisfeita com o seu escrito. De repente
pensou num incidente de há cerca de um ano
e meio atrás em que ela, descuidadamente,
colocara mal a carteira e consequentemente
tinha-a perdido e na altura não fizera
qualquer esforço para a encontrar. Eis o
que aconteceu como resultado:

“À medida que escrevia, percebia que na
verdade tinha alguma atenção presa mas
realmente não pensei muito no assunto
nessa altura. No dia seguinte, praticamente
vinte e quatro horas depois de ter escrito
isto, fui ver o correio e descobri que a minha
carteira me tinha sido enviada, contendo
ainda tudo o que tinha deixado lá dentro!
Isto foi um ano e meio depois de ter desapa-
recido completamente noutra cidade. Agora,
não estou a dizer que o propósito de se
escrever actos overt e ocultações seja para
recuperar coisas perdidas, mas percebi que
era algo pelo qual eu ainda não tinha
tomado responsabilidade e que tinha igno-
rado, e mal tomei alguma responsabilidade
pelo assunto e já não estava a ser efeito
daquilo, algo aconteceu e já não estava a
manter aquilo longe de mim e assim podia
ter de novo a minha carteira, que recuperei
na altura devida.”

Uma rapariga recuperou a esperança no
futuro quando uma boa amiga insistiu
com ela para que tomasse o control  da
sua vida usando a tecnologia de escrever
overts e ocultações.
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“A minha vida não ia nada bem. Estavam
sempre ‘a acontecer-me’ coisas más e parecia
que eu simplesmente não era capaz de ser
realmente feliz desse p r onde desse. Um
amigo meu que estava a fazer um curso de

ientolog  explicou-me overts e ocultações
e mostrou-me como se escrevem. A princípio
não pensei que servisse para alguma coisa
(e estava relutante em escrever algumas das
coisas que eu sabia que tinha feito). Mas ele
insistiu que isso ajudaria e por isso comecei.

“Veio a ser uma experiência fascinante.
Depois de ter escrito algumas coisas que eu
sabia muito bem que eram overts e ocultações,
comecei a considerar coisas que nunca teria
admitido abertamente serem prejudiciais –
elas estavam tão bem ‘justificadas’ e eram
tão ‘racionais’. Mas, olhando e vendo estas
coisas que eu tinha feito e escrevendo-as
todas, finalmente comecei a aperceber-me da
maneira como a minha vida tinha ficado no
estado em que estava. Ainda não acabei,
mas posso ver para onde me dirijo. As coisas
da minha vida estão já a encaixar no lugar e
finalmente tenho esperança de que a vida –
mesmo a minha – possa ser transformada
num verdadeiro prazer.”

Uma importante mudança de atitude
em relação à vida e a recuperação do amor
próprio foram os resultados obtidos por
um estudante que descobriu o valor de se
escrever os overts e ocultações.

“Costumava interessar-me apenas por
mim próprio, pelo que eu queria fazer ou ter.
Às vezes prestava alguma atenção à minha
família ou amigos, mas só quando isso tinha

alguma vantagem para mim. Olhando para
isto, eu não era a espécie de pessoa que eu
gostaria de ter por amigo!

“Agora isto mudou. O meu interesse
pelos outros que me estão próximos atingiu
um ponto de verdadeiro e honesto interesse e
solicitude. Nem sequer tenho de me ‘forçar’
a isso. Está simplesmente aí, naturalmente.
E vejo como posso ser valioso para eles.

“Apenas um resultado interessante disto
é que eu agora me sinto muito mais valioso
para mim próprio e a minha própria vida é
mais feliz. Acho que isso não é realmente
surpreendente, mas eu nunca teria pensado
nisso antes.

“Todas estas grandes mudanças
aconteceram porque alguém me chamou à parte
e me mostrou o que L. Ron Hubbard tinha
escrito acerca de overts e ocultações e o
modo como eles afectam a nossa vida; e
depois essa pessoa mandou-me escrever os
meus. Foi isso que fez a diferença.”

Estando a deixar as drogas com sucesso
através do uso da tecnologia de reabilitação
de drogas do Sr. Hubbard, um jovem de
Palombaro, Itália, encontrou outro aspecto
importante desta tecnologia que o ajudou
de maneira significativa: a tecnologia de
overts e ocultações.

“Depois de me ter libertado das drogas,
dei uma olhada às profundezas por onde
tinha andado e compreendi que, durante
anos, tinha degradado a minha existência
através de actos overt prejudiciais e ocultações.
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Mas agora estava livre e sentia-me bem
comigo próprio, até que me lembrei dos
meus velhos amigos, agrupados, deprimidos,
zangados. Pensei que ninguém lhes poderia
dizer ‘Aqui está uma tecnologia fantástica para
manejar overts e ocultações’. Eles limitar-se-iam
a dizer ‘Mas que overt? Que ocultação?’
Contudo, compreendi que os meus amigos
tinham de ter, a qualquer preço, os mesmos
êxitos que eu tinha tido.

“Por isso voltei àquela sala escura e
suja, cheia de fumo, e comecei a falar-lhes
da minha vida, dos males que eu tinha feito
e de como, a pouco e pouco, eu tinha começado
a mover essas nuvens negras que impediam
a minha liberdade e os raios de sol se tinham
infiltrado.

“Quando acabei, havia silêncio, mas pude
ver que tinha transmitido os meus sentimentos
a todos os que estavam na sala. De facto,
algumas semanas depois vi o meu amigo
Frank na escada do centro de reabilitação de
drogas! Tinha os olhos brilhantes quando se
aproximou e disse ‘Obrigado Gianni!’ Nesse
momento senti-me tremer de emoção. Também
os meus amigos se iam libertar das drogas –
libertar das armadilhas que eles tinham armado
para si próprios através dos seus overts e
ocultações.”

Uma mulher da Nova Zelândia descreve
os benefícios pessoais que teve escrevendo
overts e ocultações.

“Durante muito tempo tive muita
relutância em encarar lidar com coisas que
eu notava que estavam mal à minha volta.

Se via uma pessoa a fazer uma coisa não
ética ou encontrava uma tarefa parcialmente
ou deficientemente feita, podia sentir-me
pessoalmente ofendido mas de alguma
maneira não era capaz de me obrigar a
fazer alguma coisa para resolver o assunto.
Decidia não me envolver e deixar que outra
pessoa qualquer manejasse tais coisas. Dizia
para comigo que não ‘metia o nariz onde não
era chamado’, mas realmente eu não era
capaz de confrontar agir quando sabia que
devia fazê-lo.

“Isto preocupava-me realmente porque
parecia com bastante frequência que eu era
o único que até via uma ou outra situação
má. ‘Deixar andar as coisas’ quando eu sabia
que estavam mal acabou na realidade por
matar o meu orgulho e me deixar com uma
opinião muito fraca acerca de mim próprio.

“Recentemente, ao escrever overts e
ocultações, compreendi o que realmente se
passava. Eu tinha um grande medo de perder
a cabeça. Pensava que podia fazer mal a
alguém ou causar alguma espécie de dano.
Mas a atitude de ‘deixar outra pessoa qualquer
manejar o assunto’ era o que estava a causar
o mal e o dano reais.

“Quando localizei e escrevi os overts e
ocultações que estavam por trás desta atitude
louca, ela desapareceu completamente. O
pavor com que tinha vivido desapareceu
enquanto a minha vontade de fazer o que
sabia ser acertado voltava. E o meu orgulho
também voltou. Trata-se de verdadeira
integridade e para mim tem mais valor que
qualquer outra coisa ”
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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 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-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. 
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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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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.

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.

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.

alter-isness: uma realidade alterada ou mudada em
relação a algo. Ver também realidade neste glossário.

as-isness: a condição na qual uma pessoa vê qualquer
coisa exactamente como esta é, sem nenhumas distorções ou
mentiras, a qual nesse momento desaparece e deixa de
existir.

Clarificação de Palavras: aquele corpo de procedimentos
de ientolog  usado para localizar palavras que a pessoa
entendeu mal nas matérias que estudou e fazer com que
as defina, procurando-as num dicionário.

clarificar palavras: definir, por meio de um dicionário,
quaisquer palavras não totalmente entendidas no material
que a pessoa está a estudar.

confronto: a sequência que uma acção atravessa, na qual
a acção é começada, continuada por quanto tempo for
necessário e depois é completada conforme planeado.

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.
individuar: separar-se de alguém, um grupo, etc. e
afastar-se de envolvimento com ele.
invalidar: refutar, degradar, desacreditar ou negar algo
que alguma outra pessoa considera ser um facto.

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

justificação: a tentativa de diminuir um acto overt,
explicando como não foi realmente um acto overt. Ver
também acto overt neste glossário.

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.

palavra mal entendida: uma palavra que não se compreendeu
ou foi mal compreendida.

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

somático: uma palavra usada em ientolog  para designar
qualquer sensação do corpo, doença, dor ou desconforto.
Soma significa “corpo” em grego.

theta: pensamento ou vida. O termo vem da letra grega
theta ( ), que os Gregos usavam para representar pensamento
ou talvez espírito. Alguma coisa theta é caracterizad  por
razão, serenidade, estabilidade, felicidade, emoção de alegria,
persistência e os outros factores que o homem normalmente
considera desejáveis.

thetan: a própria pessoa – não o seu corpo ou o seu
nome, o universo físico, a sua mente ou outra coisa
qualquer – é aquilo que é consciente de ser consciente; a
identidade que é o indivíduo. O termo thetan foi inventado
para eliminar qualquer possível confusão com antigos e
inválidos conceitos. Provém da letra grega theta que os
gregos usavam para representar pensamento ou talvez
espírito, ao qual um n é adicionado para fazer um substantivo
no moderno estilo usado para criar palavras em Engenharia.
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