
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IGREJA DE SCIENTOLO GY INTERNACIONAL 



Muitas pessoas passam pela vida ao acaso, à procura de ideias que
expliquem porque é que os seus projectos expandem ou entram em
declínio, porque é que têm sucesso ou porque não o têm. Adivinhar e
ter “palpites”, contudo, não é muito fiável, e sem o conhecimento de
como realmente se investigam situações, boas ou más, e se obtêm os
verdadeiros factos, uma pessoa fica à deriva num mar de dados não
avaliados.

A investigação exacta é, de facto, um valor muito raro. A tendência
do Homem em assuntos que ele não compreende é de aceitar a primeira
explicação proferida, não importa quão errónea ela seja. Portanto, a
tecnologia de investigação nunca foi realmente praticada ou refinada.
Contudo, L. Ron Hubbard fez uma descoberta inovadora no assunto
da lógica e raciocínio que o levou ao desenvolvimento da primeira
forma realmente eficaz de procurar e encontrar uniformemente as
verdadeiras causas para as coisas.

Saber como investigar dá-nos o poder de navegar através de factos
e opiniões aleatórias e emergir com as verdadeiras razões por detrás
do sucesso ou fracasso em qualquer aspecto da vida. Ao descobrir
realmente porque é que as coisas são como são, somos capazes, então,
de remediar e melhorar uma situação –  qualquer situação. Esta é
uma tecnologia de valor incalculável para pessoas de todas as ocupa-
ções ou posições sociais. ■
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INVESTIGAÇÃO E A
SUA UTILIZAÇÃO

D
e dia para dia e de semana para semana, podemos ter que 
enfrentar circunstâncias pouco desejáveis na nossa vida. 
De alguma forma conseguimos arrastar-nos com dificul-
dade através destas situações, convencidos de que não há 
muito que se possa fazer para melhorar a nossa sorte. 
Talvez um projecto no emprego planeado durante meses 
não termine com o sucesso que se esperava; a produtivi-
dade no escritório tem diminuído rapidamente durante 

o último trimestre; ou a ampliação à nossa casa leva mais tempo do que o 
inicialmente previsto. Tais situações são ocorrências bastante comuns para 
muitos de nós. 

Mas as coisas não têm necessariamente que permanecer neste estado. As 
pessoas podem levar uma existência feliz e alcançar os seus objectivos em 
qualquer área da vida – como indivíduo, com a família, o emprego e por aí fora. 
Os objectivos de um indivíduo, uma vez visualizados por ele próprio, podem 
ser alcançados. 

Se tais objectivos não estão a ser atingidos ou se a pessoa está numa situação 
que se tem deteriorado ou tornado pior, existe uma causa válida e localizável 
para isto. Este é um conceito de que frequentemente as pessoas não se aper-
cebem – as coisas são de facto causadas. Elas não acontecem simplesmente. 
Existem razões por detrás de todas as situações – razões que as próprias pessoas 
podem controlar. 

Sem este conhecimento, o Homem muitas vezes confia n “sorte”, supers-
tição, na leitura da sua sina ou em astrologia para determinar o seu destino ou 
futuro. Muitos simplesmente esperam em vão que não apareça mais nada que 
corra mal ou então iludem-se na crença de que a vida normalmente é uma 
labuta. 

a 
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Por exemplo, um agricultor num ano de colheita muito pobre não tem uma
explicação credível para isso. Ele não tem o conceito de que ele próprio causou
esta condição. Contudo, ao examinar esta situação, podemos descobrir que ele
anteriormente não guardou em segurança as sementes para a sementeira da
Primavera, e como consequência estas foram atacadas pelos insectos. Sem o
conhecimento disto, ele poderá inventar uma série de “razões” estranhas ou
então dizer que é apenas culpa da má sorte.

Numa fábrica com uma baixa produção, a administração poderá transferir
o pessoal, contratar novos trabalhadores, etc., numa tentativa de aumentar a
produtividade antes que a organização entre em colapso. Mas os executivos
poderão não ter a perícia necessária para realmente examinar as operações da
própria empresa e encontrar a causa da situação. Ao inspeccionar, poderíamos
descobrir que os fornecedores das matérias-primas se recusavam a fazer
entregas porque o departamento de contabilidade da empresa não estava a pagar
as contas.

Examinar, manejar e melhorar qualquer situação deste tipo em qualquer
área da vida, requer perícia em investigação – a capacidade de pensar logica-
mente e de chegar à raiz das coisas.

A investigação é a descoberta e a classificação cuidadosa de factos.  Ao
investigar, nós estamos a procurar e a examinar os pormenores de alguma coisa
numa tentativa de conhecer os factos, especialmente numa tentativa de encontrar
uma causa.

Uma investigação adequada vai ao fundo das circunstâncias actuais com
que uma pessoa se depara. Por exemplo, numa organização uma pessoa poderia
observar que a sua produção está mais baixa. Isto é uma situação não-óptima
que deveria ser investigada e a sua causa localizada. As investigações também
podem ser utilizadas na vida pessoal de um indivíduo para melhorar condições.

Ao fazer uma investigação você está a perguntar “O que é que eu não
compreendo?” com respeito às condições existentes. Descobrirá que dois factos
não se combinam – eles contradizem-se um ao outro e não podem ser compre-
endidos. Então, você tenta racionalizar estes dois factos: questiona-os e obterá
outro ponto que não compreende. E, quando tenta esclarecer este ponto, vai então
encontrar outro facto que não compreende. E algures pelo caminho vai encontrar
o motivo para as circunstâncias que está a investigar.

4



Qualquer investigação deve ser seguida desta maneira. Algumas vezes
muitas questões têm que ser feitas, às vezes basta apenas fazer a pergunta “Que
ruído é esse?” para nos levar à fonte de uma dificuldade. Eis um exemplo de
uma investigação feita rapidamente, numa base de emergência: Um engenheiro
está de serviço na casa das máquinas do navio. Tem percepção normal, mas
experiente. Está a observar a sua área. Ouve um som agudo e sibilante que não
devia existir – algo contraditório às condições esperadas na casa das máquinas.
Examina rapidamente a área mas não vê nada de anormal, salvo uma pequena
nuvem branca. Combina a vista e o ouvido. Chega-se mais perto para melhor
observar. Vê uma válvula partida. Fecha a conduta do vapor.

Em suma, a) descobre-se o funcionamento imperfeito de uma porção da
organização ou de qualquer coisa que se está a investigar e em seguida b)
descobre-se alguma coisa que não se compreende acerca dele e depois c) inter-
roga-se os indivíduos dessa porção ligada com o funcionamento imperfeito ou
inspecciona-se a área para se obter mais dados.

Seguindo esta sequência, isola-se a causa do problema que pode então ser
manejado, para que a área opere agora novamente de forma adequada. Numa
organização pode simplesmente aplicar-se estes três passos repetidamente, e
habitualmente será o suficiente para mantê-la a funcionar bastante suavemente.

As estatísticas tomam parte numa investigação. Uma estatística mostra a
produção de uma actividade, área ou organização, comparada com um momento
anterior no tempo. Elas reflectem se a área está ou não a alcançar o seu propósito
– se as estatísticas estão altas está a alcançar mais de perto o que se pretende
para a área. Ao fazer uma investigação uma pessoa procura estatísticas baixas.
Estas não se compreendem, é claro, por isso uma pessoa interroga as pessoas
relacionadas. Nas suas respostas haverá alguma coisa que não faz sentido em
absoluto para a pessoa que está a fazer a investigação – por exemplo: “Não
podemos pagar as contas porque a Ana tem estado a fazer um curso”. O inves-
tigador só está à procura de algo que ele próprio não consiga conciliar. Portanto,
interroga a pessoa que deu esta informação e a Ana. Mais tarde ou mais cedo a
razão verdadeira surge.

À medida que uma pessoa está a seguir o rasto das coisas que ela não compre-
ende, uma de duas coisas irá acontecer. Ou é um beco sem saída e não vai para
além disso, altura em que se volta para a linha de investigação principal, ou
produz mais material. E se isso produz mais material, uma pessoa vai encontrar
mais coisas que não consegue compreender.
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Ao encontrar 
dois factos que 
se contradizem 
a pessoa faz 
perguntas sobre 
estes dois factos 
e obtém outro 
ponto que não 
compreende. Ela 
continua por 
este caminho de 
coisas que não 
compreende, até 
que a verda-
deira razão seja 
localizada.

FACTO FACTO

CONTRADIÇÃO

PERGUNTA

FACTO
NÃO COMPREENDIDO

PERGUNTA

FACTO
NÃO COMPREENDIDO

PERGUNTA

FACTO
NÃO COMPREENDIDO

PERGUNTA

RAZÃO VERDADEIRA
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O truque deste procedimento é descobrir um fio cuja ponta sobressai –
alguma coisa que uma pessoa não compreende e, ao fazer perguntas, puxa-o.
Aparece um gatinho. Puxa-se mais, fazendo mais perguntas. Surge um bebé
gorila. Puxa-se mais. Aparece um tigre. Puxa-se outra vez e fantástico! Sai um
tanque de guerra!

Não é razoável para as pessoas ser-se preguiçoso ou estúpido. No fundo
encontrará a causa real da ausência de acção numa porção de uma organização
ou de contínuas perturbações.

Quando tiver o seu “tanque de guerra”, pode tomar acção.

Existe sempre uma razão por detrás de uma estatística baixa. Interrogue as
pessoas envolvidas até ter a razão verdadeira à vista. Nunca será “A Inês é pouco
inteligente”. É mais provável que seja que a Inês está num posto de dactilógrafa,
mas nunca soube dactilografar. Ou que o executivo encarregado da área
simplesmente, nunca vem trabalhar.

A explicação real de uma estatística baixa é sempre uma coisa muito fácil
de compreender. Se interrogar bastante, obterá a explicação real e em seguida
poderá agir.

Esta técnica de investigação, embora elementar, é altamente eficaz. Pode
ser aplicada quando uma pessoa se depara com situações complexas ou simples
para chegar ao fundo delas e, assim, permitir que sejam resolvidas e que se
melhorem condições na vida.

A perícia de investigação melhora com a prática. Pode ser aguçada e tornada
mais eficaz de modo a que uma pessoa seja capaz de localizar imediatamente
algo que não compreenda. Esta capacidade não é inata nas pessoas, mas pode
ser facilmente adquirida. Para tornar as investigações ainda mais rápidas e
eficientes uma pessoa deveria ser capaz de compreender e aplicar os princípios
da Lógica – um assunto que até agora não só foi mal entendido, como também
tornado complexo desnecessariamente.
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LÓGICA
O tema da Lógica está em discussão há pelo menos três mil anos, sem

qualquer descoberta clara de verdadeira utilidade para quem trabalha com
dados.

 “Lógica” significa a disciplina do raciocínio. Alguns, em épocas passadas,
tentaram rotulá-la de Ciência. Mas isso pode ser posto de parte como pretensão
e pomposidade.

Se houvesse tal “Ciência”, os homens seriam capazes de pensar. E não são.

O termo, em si mesmo, é completamente assustador. Se fôssemos ler um
texto sobre Lógica ficaríamos completamente loucos a tentar compreendê-lo,
quanto mais aprender a pensar.

No entanto, a Lógica ou a capacidade de pensar é vital para o organizador
ou administrador. Se ele não puder pensar claramente, não será capaz de chegar
a conclusões vitais para tomar decisões correctas.

Muitas instituições, governos, sociedades e grupos tiram vantagens desta
falta de lógica, e fazem-no há muito tempo. Uma população que é incapaz de
pensar ou raciocinar pode ser facilmente manipulada por mentiras e causas sem
mérito.

Portanto, a Lógica não tem sido uma matéria apoiada, muito pelo contrário.

Até mesmo as escolas ocidentais dos nossos dias procuram convencer os
estudantes de que devem estudar Geometria porque  é dessa maneira que
pensam”. E é claro que não é.

A Lógica é de considerável uso para o administrador, o gestor, o artesão e
para o empregado de escritório. Se eles não forem capazes de raciocinar,
cometem erros que custam muito dinheiro e tempo e podem atirar a organização
inteira para o caos e esquecimento.
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As coisas com que eles lidam no dia a dia são dados e situações. Se não forem
capazes de observar e reflectir a fundo, podem chegar a conclusões erradas e
adoptar medidas incorrectas.

O Homem moderno pensa que a Matemática pode servir de Lógica, e a maior
parte das suas situações andam completamente fora de control  devido a esta
confiança tocante e imerecida. A complexidade dos problemas humanos e o
vasto número de factores envolvidos, tornam a Matemática absolutamente
inadequada.

Os computadores são, quando muito, apenas servomecanismos (muletas)
da mente. No entanto, a civilização cromada dos dias de hoje tem neles uma fé
infantil. Se são ou não de alguma utilidade depende de quem faz as perguntas
e de quem lê as respostas do computador. E, mesmo assim, muitas vezes, as
suas respostas são completamente loucas.

Os computadores não podem pensar porque o Homem e os fabricantes de
computadores não conhecem completamente as regras da Lógica viva. Um
único dado falso metido num computador dá uma resposta completamente
errada.

Se as pessoas da administração e das linhas de produção não sabem Lógica,
a organização pode ir à deriva e requerer uma fabulosa quantidade de génio
para mantê-la unida e a funcionar.

Civilizações inteiras desaparecem devido a falta de lógica dos seus gover-
nantes, líderes e povo.

Isto é, pois, um assunto muito importante.
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Desvendar a Lógica

uma descoberta que não é um ganho pequeno. Se, por meio dela, um assunto
formidável e quase impossível puder ser reduzido à simplicidade, então as
respostas correctas para as situações podem ser muito mais frequentes, e orga-
nizações ou civilizações podem ser muito mais eficientes.

A descoberta é, em si, muito simples.
DETERMINANDO COMO É QUE AS COISAS SE TORNAM ILÓGICAS,

PODE-SE DETERMINAR O QUE É A LÓGICA.
Por outras palavras, se se compreende o que torna as coisas ilógicas ou

irracionais (ou malucas, se quisermos), então é possível conceber o que é que
torna as coisas lógicas.

Ilogismos
Há formas específicas de tornar ilógica uma transmissão de informações

ou uma situação. Estas são as coisas que fazem com que se tenha uma ideia
incorrecta de uma situação. Ponto-fora é o nome de cada forma diferente, que
é qualquer dado que é oferecido como sendo verdade e que de facto se descobre
ser ilógico. Cada um destes está descrito abaixo.

Dados Omitidos
Qualquer coisa omitida é um ponto-fora.
Pode ser uma pessoa, terminal (pessoa que envia, recebe e transmite comu-

nicação), objecto, energia, espaço, tempo, forma, sequência ou mesmo um cenário
omitido. Qualquer coisa que possa estar omitida e devia estar lá, é um ponto-fora.

É fácil isto ser o ponto-fora que mais se passa por alto, pois não está lá nada
para chamar directamente a atenção.

DADOS OMITIDOS

José Jacinto
Nova Iorque, Nova Iorque
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Sequê ncia Alterada

Quaisquer coisas, acontecimentos, objectos, tamanhos, em sequência
errada, são um ponto-fora.

A série de números 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 é uma sequência alterada ou uma
sequência incorrecta.

Executar o passo dois de uma sequência de acções, antes de ter executado
o passo um, é garantia de emaranhar qualquer sequência de acções.

A situação básica errada é a ausência total de sequência. (Uma situação
errada é uma condição ou estado de alguma coisa ser incorrecta, errada ou
ausente.) Isto conduz a IDEIAS FIXAS. Isto aparece, também, na chamada
dissociação, uma insanidade. Coisas relacionadas umas com as outras ou seme-
lhantes umas às outras não são vistas como consecutivas. Tais pessoas também
mudam de assunto para assunto, sem nenhuma relação com uma sequência
óbvia. A dissociação é o caso extremo em que coisas que se relacionam não são
vistas como tal, e coisas que não têm relação são concebidas como tendo.

“Sequência” significa movimento linear (em linha) quer através do espaço,
quer do tempo, quer de ambos.

Uma sequência que o devia ser e não é, é um ponto-fora.

Uma “sequência” que o não é, mas se pensa ser, é um ponto-fora.

Um fora de sequência, do tipo carro à frente dos bois, é um ponto-fora.

SEQUÊNCIA ALTERADA

11



Por vezes a tarefa mais difícil da pessoa é indicar uma sequência inevitável
no futuro, que é invisível para outra pessoa. Isto é uma consequência: “Se
cortares o ramo em que estás sentado, cairás de certeza ” A polícia tenta muitas
vezes incutir isto em pessoas que não têm o conceito de sequência; assim a
ameaça de punição funciona bem para os cidadãos bem comportados, mas de
modo nenhum para os criminosos, porque muitas vezes eles são criminosos
por não serem capazes de pensar em sequência – estão simplesmente fixados.
“Se matares um homem, serás enforcado” é uma sequência indicada. Um assas-
sino fixado em vingança não pode pensar em sequência. Uma pessoa tem de
pensar em sequências para ter sequências correctas.

É portanto, muito mais comum do que à primeira vista se imagina, haver
sequências alteradas pois, quem não pensa em sequências, não vê sequências
alteradas nas suas próprias acções ou áreas.

Visualizando sequências e fazendo exercícios de mudança de atenção pode
limpar isso e restaurá-lo como faculdade.

Um escritor verificou que o cinema e a televisão fixavam a atenção e não
permitiam que esta se movesse. Onde houvesse crianças educadas pela TV
ter-se-ia possivelmente, como consequência, pessoas com tendência para
sequências alteradas ou com completa ausência de sequências.

Tempo Nã o Anotado

O tempo que devia ser mencionado e não o é, é um ponto-fora de “tempo
não anotado”. É um caso especial de dado omitido.

O tempo não anotado tem um efeito grande em extremo, que vem a dar em
loucura completa.

TEMPO NÃO ANOTADO

O Sr. e Sra. Borges 

solicitam a sua presença 

no casamento da sua 

filha Susana com o 

Sr. Ricardo Elias na 

Igreja de Vila de 

Cima 
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Um noticiário de 1814 e um de 1922, lidos consecutivamente e sem datas
atribuídas, produzem loucura que não se pode detectar de outra maneira.

Um relatório sumário de uma situação, contendo uma série de aconteci-
mentos que se estendem ao longo de meio ano, sem o dizer, pode provocar uma
reacção que não está de acordo com o cenário do momento.

Nos loucos, o presente é o tempo não anotado, que os deixa no passado
assombrado. Somente dizer a um grupo de loucos: “venham para tempo presente”
produzirá algumas “curas” milagrosas. E obter a data de uma ferida ou dor levará
frequentemente ao seu desaparecimento.

As aberrações de tempo (ilogismos) são tão fortes que o tempo não anotado
se qualifica bem como ponto-fora.

Falsidade

Ao ouvirem-se dois factos que são contrários, um ou ambos são falsos.

A propaganda e outras actividades especializam-se em falsidades e provocam
grandes distúrbios.

Quer deliberada quer não intencional, a falsidade é um ponto-fora. Pode
ser um engano ou uma falsidade calculada ou defensiva, e mesmo assim é um
ponto-fora.

Qualquer coisa falsa qualifica-se segundo este ponto-fora. Um falso ser,
terminal, acto, intenção, isto é, qualquer coisa que procura ser o que não é, é uma
falsidade e um ponto-fora.

A ficção que não pretenda ser outra coisa qualquer não é, naturalmente,
uma falsidade.

 Hamburger

Jumbo

FALSIDADE
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Falsidade significa pois, “diferente do que parece” ou “diferente do
representado”.

Não necessitamos de nos preocupar em definir verdade filosófica ou realidade,
para ver que algo apresentado ou modelado para ser uma coisa, é na verdade
outra coisa qualquer e, consequentemente, um ponto-fora.

Importâ ncia Alterada

Uma import ncia mudada da sua importância relativa real, para mais ou
para menos, é um ponto-fora.

Pode-se atribuir a uma coisa uma importância maior do que a que tem.

Pode-se atribuir a uma coisa uma importância menor do que a que tem.

A diversas coisas de importâncias diferentes pode-se atribuir a mesma
importância.

Três versões da mesma coisa, todas pontos-fora.

Todas as importâncias são relativas à sua condição real.

Alvo Errado

O objectivo equivocado, como quando se acredita que se está ou devia estar
a tentar alcançar o ponto A, e se verifica que se está ou devia estar a tentar
alcançar ao ponto B, é um ponto-fora.

Isto é normalmente identidade errada. É também propósitos ou objectivos
equivocados.

IMPORTÂNCIA ALTERADA
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“Se destruirmos X, ficaremos bem” leva muitas vezes à descoberta de que
se devia ter destruído Y.

Matar o Rei para se livrar dos impostos deixa o cobrador de impostos vivo
para o próximo regime.

A injustiça é usualmente um ponto-fora de alvo errado.

Um bom exemplo seria prender o consumidor de drogas e premiar a
empresa de drogas.

As tácticas e estratégias militares são quase sempre um esforço para persuadir
o inimigo a seleccionar um alvo errado.

A maioria das aversões e ódios espontâneos nas relações humanas são
baseados nas associações em que se confunde Abel com Pedro.

Uma grande quantidade de aberração é baseada em alvos errados, fontes
erradas, causas erradas.

Informe-se incorrectamente um doente, de que tem uma úlcera quando a
não tem e, ele fica preso a um ponto-fora que impede a recuperação.

A energia gasta em alvos errados iluminaria o mundo durante um milénio.

Fonte Errada

“Fonte errada” é a outra face da moeda do alvo errado.

Informação obtida de fonte errada, ordens aceites de fonte errada, presentes
ou materiais (fornecimentos) obtidos de fonte errada, resultam todos, no final,
em confusão e possíveis problemas.

ALVO ERRADO
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Receber inconscientemente de uma fonte errada pode ser muito embara-
çoso ou confuso, e tanto assim que é um truque predilecto dos serviços secretos.
O departamento D na Alemanha de Leste, o Departamento de Desinformação,
tinha métodos muito intrincados para introduzir informação falsa e para
disfarçar a sua proveniência.

A tecnologia pode provir de fonte errada. Por exemplo, a escola de Psico-
logia e Psiquiatria da Universidade de Leipzig abriu a porta aos campos de morte
na Alemanha de Hitler. Usando drogas, estes homens aparentemente deram
Hitler ao mundo, como sua marioneta. No final da Segunda Guerra Mundial,
estes extremistas formaram a “Federação Mundial para a Saúde Mental”, a qual
recrutou a Associação Psiquiátrica Americana e a Associação Médica Americana
e estabeleceram “Associações Nacionais para a Saúde Mental” em todo o
mundo. Estes tornaram-se os únicos conselheiros do governo dos Estados
Unidos sobre “saúde mental, educação e segurança social” e os nomeadores de
todos os ministros da saúde por todo o mundo civilizado. Esta fonte é tão errada
que está a destruir a Humanidade, tendo já destruído uma grande quantidade
de milhões de pessoas.

Não só receber dados de fonte errada, mas também o estatuto de oficial dela,
podem portanto ser suficientemente aberrados para ter como resultado a insa-
nidade planetária.

Num nível inferior, aceitar um relatório de um mau elemento conhecido
(pessoa corrupta ou sem valor) e agir baseado nele é a razão habitual para os
erros cometidos em gestão.

FONTE ERRADA

BARBEIRO SILVA

Posso conseguir-lhe 
um bom negócio 
nesta apólice do 

seguro de vida . . .
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Factos Contraditórios

Quando se fazem duas afirmações sobre um assunto, que são contrárias uma
à outra, temos “factos contraditórios”.

Pode-se classificar este ilogismo como falsidade, já que uma delas tem que
estar falsa.

Mas no procedimento de investigação não se pode distinguir de imediato
qual é o facto falso. Assim, torna-se um ponto-fora especial.

“As receitas da empresa foram acima do vulgar nessa semana” e “Eles não
puderam pagar aos empregados”, ocorrendo no mesmo período, dá-nos um
deles, ou ambos, como falsos. Podemos não saber qual é verdade, mas sabemos
que eles são contraditórios e assim podemos rotulá-los dessa forma.

Interrogar sobre este ponto é tão importante, que qualquer pessoa que dê
dois factos contraditórios torna-se o principal suspeito de mais investigações.
Um exemplo disto seria a declaração: “Sou um cidadão suíço” por parte de uma
pessoa cujo passaporte alemão foi encontrado na sua bagagem.

Quando dois “factos” são contrários ou contraditórios, podemos não saber
qual é verdadeiro, mas sabemos que não podem ser ambos verdadeiros.

Emitidos pela mesma organização, mesmo que provenientes de duas
pessoas diferentes dessa organização, dois “factos” contraditórios qualificam-
-se como ponto-fora.

O Rio Amazonas 
é o mais longo
no mundo.

O Rio Nilo é 
o mais longo 
no mundo.

FACTOS CONTRADITÓRIOS
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Tempo Adicionado
Neste ponto-fora temos o inverso de tempo não anotado. No tempo adicio-

nado temos, como exemplo mais comum, algo a demorar mais tempo do que
seria possível. Nesta medida é uma versão de dados incompatíveis – por
exemplo, algo demora três semanas a fazer, mas é relatado que leva seis meses.
Mas tem de se chamar a atenção para o tempo adicionado como ponto-fora,
devido ao seu próprio mérito, pois há tendência a ser-se razoável em relação a
ele e não ver que ele é um ponto-fora em si mesmo.

No seu sentido mais grave, o tempo adicionado torna-se um ponto-fora
muito sério quando, por exemplo, dois ou mais acontecimentos ocorrem no
mesmo momento e envolvem, digamos, uma pessoa que não poderia ter
passado por ambos. Teve de se adicionar tempo ao universo físico para os dados
serem verdadeiros. Tal como: “À meia noite de 21 de Abril de 1962 embarquei
em São Francisco com destino a Saigão.” “Retomei o meu serviço em Saigão no
dia 30 de Abril de 1962 ” Aqui temos de adicionar tempo ao mundo físico para
ambos os acontecimentos ocorrerem, pois um navio levaria duas a três semanas
para ir de São Francisco até “Saigão”.

Outro exemplo, uma ocorrência real e melhor exemplo de tempo adicio-
nado, aconteceu quando foi enviado para uma executiva subordinada, uma lista
de verificação de acções que demoraria um mês a completar, e o cumprimento
total foi recebido no correio de volta. A lista de verificação esteve apenas um
dia nas suas mãos! Para o relatório de cumprimento ser verdadeiro, ela teria de
ter adicionado 29 dias ao universo físico. Da parte dela isto também é tempo
não anotado.

TEMPO ADICIONADO
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Dados Adicionados Inaplicá veis
A simples adição de dados não constitui necessariamente um ponto-fora.

Pode ser alguém que está a ser meticuloso. Mas quando os dados não são de
modo nenhum aplicáveis ao cenário ou à situação e são adicionados, trata-se
de um ponto-fora definido.

Muitas vezes os dados adicionados são lá postos para encobrir a negligência
de um dever ou mascarar uma situação real. Significa, sem dúvida, que a pessoa
está a esconder algo.

Normalmente, os dados adicionados também contêm outros tipos de
pontos-fora, tais como alvos errados ou tempo adicionado.

Ao usarmos este ponto-fora, tem de se ter a certeza de que se compreende
a palavra inaplicável, e que se vê se é só um ponto-fora, quando os próprios
dados não se aplicam ao caso em mãos.
Dado Incorrectamente Incluído

Existe um ponto-fora chamado dado incorrectamente incluído, que acom-
panha o dado omitido como ponto-fora.

Isto ocorre mais vulgarmente quando na mente falta o cenário, em si mesmo,
e a primeira coisa necessária para classificar dados (cenário) não está lá.

Um exemplo disto é o armazenamento de máquinas fotográficas por alguém
que não tem ideia alguma sobre tipos de máquinas fotográficas. Em vez de
colocar numa única caixa todas as pequenas peças de uma certa câmara, a pessoa
inevitavelmente mistura os guarda-sóis das lentes de todas as máquinas foto-
gráficas numa só caixa rotulando-a de “guarda-sóis”. Para montar ou utilizar
a câmara passa-se horas a fio a tentar encontrar as suas partes em caixas

ESTUDO DE 

QUÍ MICOS 

PERIGOSOS DO 

ESTADO DE OHIO

DEMOGRAFIA DE
NOVA IORQUE

TAXAS POSTAIS
INTER-ESTATAIS

MERCADORIAS NO TEXAS

RESULTADOS DOS TESTES 
TÓXICOS NO OHIO

DADOS ADICIONADOS 
INAPLICÁVEIS
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cuidadosamente rotuladas de “tampa traseira de máquina fotográfica”, “lentes”,
“tripés”, etc.

Aqui, quando falta o cenário de “como é uma câmara de grande formato” e
“como funciona”, obtém-se uma identificação mais próxima dos dados do que
a existente. Guarda-sóis são guarda-sóis. Tripés são tripés. Desta maneira ocorre
um sistema de classificação errado por desconhecimento do cenário.

Um viajante incapaz de distinguir uma farda de outra, “resolve” o problema
classificando todas as fardas como fardas de “bagageiros”. Entrega a sua mala
a um capitão da polícia arrogante, e é assim que passa as férias na prisão.

A falta de cenário leva a uma identificação demasiado próxima de uma coisa
com outra.

Um tenente do exército recentemente chamado para o serviço militar, passa
mesmo ao lado de um espião inimigo vestido como um dos seus próprios
soldados. Logo atrás dele, um sargento experiente atira determinadamente o
espião para a cadeia com toda a segurança, porque ele “não usava o ‘bivaque’
da mesma forma que usamos no nosso regimento!”

O tempo altera a classificação dos dados. Em 1920 quem estivesse perto de
um porto de mar com uma máquina fotográfica, era espião. Em 1960 quem não
tivesse consigo uma máquina fotográfica não podia ser turista e por isso era
vigiado!

Portanto o cenário para um período cultural não é o cenário para outro.

DADO INCORRECTAMENTE
INCLUÍDO

20



Existem outros três tipos de pontos-fora que se devem conhecer para uso
numa investigação. São os seguintes:

“IDENTIDADES” 
PRESUMIDAS NÃO SÃO 

IDÊNTICAS

“SEMELHANÇAS” 
PRESUMIDAS NÃO SÃO 

SEMELHANTES OU A MESMA 
CLASSE DE COISA

A cola “Zippy” é 
muito melhor do 

que a “A1”

Cola 
Zippy

Cola
A1

“DIFERENÇAS”
PRESUMIDAS NÃO SÃO

DIFERENTES

Fábrica de 
Marcas 

Genéricas, 
Lda. 21

.



Manejar Dados

Existem centenas de formas de estes maus manejos de dados poderem dar
depois uma imagem completamente falsa.

Quando uma pessoa baseia acções ou ordens em dados que contêm um dos
pontos-fora acima, comete por conseguinte um erro.

O RACIOCÍNIO DEPENDE DE DADOS.

QUANDO DADOS SÃO DEFICIENTES (tal como acima) A RESPOSTA
ESTARÁ ERRADA E SERÁ CONSIDERADA IRRACIONAL.

Existe um vasto número de combinações destes dados. Mais do que um (ou
todos) podem estar presentes no mesmo relatório.

A observação e a sua comunicação pode conter um destes ilogismos.

Se assim for, então qualquer esforço para manejar a situação será ineficaz
em corrigi-la ou manejá-la.

Uso

Se os testes acima forem feitos a um corpo de dados, isso é exposto frequen-
temente como um convite para agir ilogicamente.

Para conseguir uma resposta lógica a pessoa tem de ter dados lógicos.

Qualquer corpo de dados que contenha uma ou mais das falhas acima pode
conduzir uma pessoa a conclusões ilógicas.

A base de uma ordem irracional ou não funcional, é uma conclusão que é
tornada ilógica por ter uma falha ou mais das acima indicadas.
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Pontos Positivos
Há uma ou mais condições que existem quando uma situação ou circuns-

tância é lógica. Estas são chamadas pontos positivos. Um ponto positivo é um
dado de verdade, que se verifica ser verdadeiro quando comparado com a
seguinte lista de condições lógicas.

Os pontos positivos mostram onde existe lógica e onde as coisas estão a
andar bem ou é provável que andem bem.

Quando as coisas melhoram ou quando há uma melhoria súbita numa área
ou organização, a causa para isto deveria ser encontrada para se reforçar o que
foi bem sucedido. Tal investigação é feita utilizando os pontos positivos.

Os pontos positivos são os seguintes:
FACTOS RELACIONADOS CONHECIDOS. (Todos os factos relevantes conhecidos.)

ACONTECIMENTOS NA SEQUÊNCIA CORRECTA. (Acontecimentos em sequência real )

FACTOS RELACIONADOS 
CONHECIDOS

ACONTECIMENTOS NA 
SEQUÊNCIA CORRECTA

23
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TEMPO ANOTADO. 
(O tempo é anotado devidamente.)

DADOS COMPROVADOS COMO SENDO FACTUAIS. 
(Os dados devem ser factuais, quer dizer, verdadeiros e válidos.)

IMPORTÂNCIA RELATIVA CORRECTA. 
(O importante e o insignificante são correctamente classificados.)

TEMPO ANOTADO
O Sr. e Sra. Borges 

solicitam a sua presença no 

casamento da sua filha 

Susana com o Sr. 

Ricardo Elias na 

Igreja de Vila de Cima 

Sáb. 21 de Junho 17:00 

horas

DADOS COMPROVADOS 
COMO SENDO FACTUAIS

Hamburger

Jumbo

IMPORTÂNCIAS 
RELATIVAS CORRECTAS
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PERÍODO DE TEMPO ESPERADO. (Acontecimentos que ocorrem ou são 
feitos num período de tempo em que é razoável esperar que ocorram.)

DADOS ADEQUADOS. (Ausência de sectores de dados omitidos
que influenciariam a situação.)

DADOS APLICÁVEIS. (Os dados apresentados ou disponíveis aplicam-se ao 
assunto em mãos, e não a outra coisa.)

PERÍODO DE TEMPO 
ESPERADO

DADOS ADEQUADOS

José Jacinto
Rua nº 74, 124
Nova Iorque, Nova Iorque
10047

DADOS APLICÁVEIS
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 FONTE CORRECTA. 
(Não fonte incorrecta.)

 ALVO CORRECTO. 
(Que não vai numa direcção qualquer que seria errada para a situação.)

DADOS COM A MESMA CLASSIFICAÇÃO. (Dados de duas ou mais classes
diferentes de materiais não introduzidos como sendo da mesma classe.)

FONTE CORRECTA

ALVO CORRECTO

DADOS COM A MESMA 
CLASSIFICAÇÃO
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AS IDENTIDADES SÃO IDÊNTICAS. 
(Não semelhantes ou diferentes.)

AS SEMELHANÇAS SÃO SEMELHANTES. 
(Não idênticas ou diferentes.)

AS DIFERENÇAS SÃO DIFERENTES. 
(Não foram feitas parecer serem idênticas ou semelhantes.)

AS IDENTIDADES 
SÃO IDÊNTICAS

AS SEMELHANÇAS SÃO 
SEMELHANTES

AS DIFERENÇAS 
SÃO DIFERENTES

AR

ÓLEO

GÁS

dub

20.3 fl oz./600 mi.

debaixo da banheira

sabonete de Tea Tree

para pele normal 
a oleosa

arbre à
thé savon 
pour
le corps
peaux
normales
au grasses

If your skin
feels as dry as
the desert, then
refresh it while
cleansing away
the impurities of
the day. Go
down under to
get Gold Coast
freshness. 

debaixo da banheira

sabonete de Tea Tree

para pele normal 
a oleosa

arbre à
thé savon 
pour
le corps
peaux
normales
au grasses

If your skin
feels as dry as
the desert, then
refresh it while
cleansing away
the impurities of
the day. Go
down under to
get Gold Coast
freshness. 

20.3 fl oz./600 mi.

dub
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Ao fazer avaliações para descobrir por que razão as coisas melhoraram, para
poderem ser repetidas, é vital usar os pontos positivos verdadeiros como acima
indicado.

Os pontos positivos são, afinal, o que faz com que as coisas andem bem.

Desconhecer

Uma pessoa pode saber sempre algo acerca de qualquer coisa.

É um homem sábio aquele que, confrontado com dados conflituosos, se
apercebe de que sabe pelo menos uma coisa – que não sabe.

Compreendendo isso, ele pode então agir para descobrir.

Se ele avalia os dados que descobre, por comparação com o mencionado
acima, ele pode clarificar a situação. Deste modo ele pode chegar a uma
conclusão lógica.

Exercícios

É necessário que crie os seus próprios exemplos das violações da lógica aqui
descritas.

Ao fazê-lo terá adquirido perícia em classificar os dados de uma situação.

Será muito difícil enganá-lo quando você conseguir classificar os dados e
tornar-se perito nisso, e você terá dado o primeiro passo vital para conseguir
uma estimativa correcta para qualquer situação.
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ANÁLISE
DE DADOS
E DE SITUAÇÃO

É vital para a investigação que se ganhe uma compreensão excelente da
Lógica e que se tenha um bom domínio dos tipos de pontos-fora e pontos posi-
tivos. Com isto como base, os dois passos gerais que a pessoa tem de dar para
“descobrir o que está realmente a acontecer” são:

1. Analisar os dados.

2. Utilizar os dados assim analisados para analisar a situação.

O termo dados é definido como factos, gráficos, declarações, decisões, acções,
descrições, que se supõe serem verdadeiras. Situação é definida como o cenário
geral alargado, em que existe um conjunto de dados correntes.

A maneira de analisar os dados é compará-los com os pontos-fora e ver se
algum deles aparece nos dados.

A maneira de analisar a situação é colocar nas suas áreas mais pequenas cada
um dos dados analisados da forma acima indicada.

Fazendo isto, encontram-se os locais de maior erro ou desorganização e
também se encontram as áreas de maior eficácia.

Exemplo: Há problemas na Unidade de Refrescos. Há três pessoas na unidade.
A análise de dados de toda a área dá-nos um certo número de pontos-fora. A seguir
atribuímos estes a A, B e C que trabalham na unidade e descobrimos que é B que
tem mais pontos-fora. Isto mostra que o problema da Unidade de Refrescos está
em B. B pode ser manejado de várias formas tais como treiná-lo nos deveres do seu
serviço, a sua comparência, etc. Note-se que analisámos os dados da área principal
e atribuímo-los a partes da área, e então ficámos com uma situação analisada e
pudemos resolvê-la.
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Exemplo: Analisamos todos os dados que possuímos sobre a Fábrica de
Carros Bingo. Atribuímos os dados assim analisados como estando fora
(pontos-fora) a cada função da Fábrica de Carros Bingo. Desta maneira locali-
zamos com precisão que sector está em piores condições. Depois manejamos
esse sector de várias maneiras, principalmente organizando e familiarizando os
seus executivos e pessoal.

Há diversas variações.

OBTEMOS UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ANALISANDO TODOS OS
DADOS QUE TEMOS E ATRIBUINDO OS PONTOS-FORA ÀS ÁREAS OU
PARTES. A ÁREA COM MAIS PONTOS-FORA É O ALVO DA CORRECÇÃO.

Ao confrontarmos uma situação ampla a ser manejada, temos naturalmente
o problema de encontrar o que está mal antes de o podermos corrigir. Isto é
feito pela análise de dados seguida de análise da situação.

Fazemos isto graduando todos os dados em relação aos pontos-fora
(ilogismos). Ficamos assim com uma lista grande de pontos-fora. Isto é análise
de dados.

Distribuímos os pontos-fora que agora temos pelas áreas principais do
cenário. A maioria aparecerá numa área. Isto é análise de situação.

Sabemos agora que área manejar.

Exemplo: Existem setenta dados no cenário geral. Verificamos que vinte e
um desses dados são irracionais (pontos-fora). Situamos os 21 pontos-fora nas
áreas de onde vieram ou a que se aplicam. Dezasseis vieram da área G. Mane-
jamos a área G.

Experiência

O que é extraordinário em tal exercício é que a análise de dados feita aos
dados do período de um dia se compara a três meses de experiência no terreno.

Temos assim que a análise de dados e de situação dá um resultado instan-
tâneo enquanto a experiência leva longo tempo.
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Obtém-se uma 
análise de uma 
situação ao anali-
sar todos os dados 
que se possuem e 
atribuindo os pon-
tos-fora às áreas 
ou postos. A área 
que tem a maioria 
de pontos-fora é o 
alvo de correcção.

Dados

Dados

Dados Dados

Dados

Dados Dados Irracionais 
(Ponto-fora)

Análise de Dados

A  B  C  D  E  F  G
Análise de Situação
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A qualidade da análise de dados depende do conhecimento da organização
ideal e do propósito em que se baseia a actividade. Isto significa que a pessoa
tem de saber o que é suposto que essas actividades sejam, segundo um ponto de
vista racional e lógico.

Espera-se que um relógio continue a trabalhar e indique as horas e tenha
um design prático e agradável. É suposto que uma fábrica de relógios fabrique
relógios. Espera-se que produza relógios suficientes a preço suficientemente
baixo, que sejam suficientemente bons para serem procurados e vendidos a um
preço suficientemente alto para manter a fábrica solvente. Ela consome maté-
rias-primas, reparações e substituição de ferramentas e equipamentos. Emprega
trabalhadores e executivos. Tem empresas que lhe prestam serviços e distribui-
dores. Isto é o que se tem em mente como estrutura ideal ou teórica de uma
fábrica de relógios e da sua organização.

Esses são os pontos racionais.

A partir do conjunto de dados reais correntes sobre a fábrica de relógios
detectam-se os pontos-fora para a análise de dados.

Atribuem-se os pontos-fora a todo o cenário como análise de situação.

Utiliza-se o saber e experiência de admin para reparar a subsecção mais
aberrada.

Consegue-se uma fábrica de relógios a funcionar, que está mais perto do
ideal.

Situações militares, políticas e de relações públicas, etc., são todas mane-
jadas da mesma maneira.

A estas duas acções chamamos:

ANÁLISE DE DADOS

ANÁLISE DE SITUAÇÃO
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FAMILIARIDADE
Se não se está familiarizado com a forma como um cenário (área) deveria

ser, uma pessoa não pode facilmente detectar pontos-fora (dados ilógicos) nele.

Isto é aquilo a que também se poderia chamar cenário ou situação ideal. Se
não  se conhece o cenário ou situação ideal, então não é provável que se
observem nela pontos não ideais.

Enviemos um agricultor para o mar. Com vento a soprar moderadamente,
velas e seus aparelhos de navio a ranger e a água a bater no casco, ele tem a
certeza de que o barco está quase a afundar-se. Ele não está familiarizado nem
com o som nem com o aspecto, e assim escapam-lhe quaisquer pontos-fora reais
e pode considerar todos os pontos positivos como pontos-fora.

No entanto, num dia calmo e bonito, ele vê um cargueiro vir a 150 metros
da borda em marcha-atrás a toda a velocidade, e pensa que está tudo óptimo.

Um oficial experimentado tentaria desesperadamente evitar a colisão, o
agricultor só pensaria que o oficial estava a ser malcriado! O agricultor, não
tendo familiaridade nenhuma com o mar, e não tendo nenhum ideal quanto ao
que seria funcionamento suave, raramente veria pontos-fora reais excepto se
se afogasse. No entanto, um marinheiro experimentado, familiarizado com o
cenário em todas as suas variações, vê um ponto-fora em tod s os pequenos
ilogismos.

Por outro lado, o marinheiro na herdade não seria de todo capaz de ver
ferrugem no trigo e um portão aberto, e não veria nenhuns pontos-fora numa
herdade que o agricultor sabia estar quase a falir.

A regra é:

UMA PESSOA TEM DE TER UM CENÁRIO IDEAL COM QUE COMPARAR
O CENÁRIO EXISTENTE.

Se o staff não tem ideia de como deve funcionar uma verdadeira organização,
então ele não vê pontos-fora óbvios.

Vêem-se exemplos disto quando um executivo experiente em organização,
em visita a uma organização, tenta chamar a atenção para o que está fora a um
staff verde (que não tem ideal nem familiaridade). O staff verde, de má vontade,
repara o que ele diz para reparar, mas deixa de o fazer mal o outro se vai embora.
Faltando-lhe familiaridade e um ideal de organização perfeita, o membro verde
do staff simplesmente não vê nada mal, e também não vê nada bem!
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As consequências disto são, elas próprias, ilógicas. Vê-se um executivo sem
treino despedir a todos os que produzem e deixar os maus em paz. O seu ideal
erróneo seria, digamos, uma organização sossegada. Portanto, despede todos
os barulhentos ou exigentes. Ignora as estatísticas. Ignora as coisas que devia
vigiar, simplesmente porque tem um ideal defeituoso e não tem familiaridade
com o cenário adequado.

Erros de Observação

Quando o cenário não é familiar é preciso observar com muito cuidado para
se tomar consciência das coisas. Já vimos turistas a fazer isto. No entanto, o
residente antigo “vê” muito mais do que eles enquanto caminha em frente
descendo a rua.

É fácil confundir a novidade com o “facto importante”. “Estava um dia
quente para o Inverno” é um facto útil apenas quando se vem a saber que na
verdade tudo congelou nesse dia ou isso indicou qualquer outro ponto-fora.

A maioria dos erros de observação cometem-se porque não se tem um ideal
para o cenário ou não se está familiarizado com ela.

Há, no entanto, outras fontes de erro.

“Ser razoável” é o principal ofensor. As pessoas fazem dub-in (presumem
ou têm uma percepção falsa e ilusória de) de uma peça que falta numa sequência,
por exemplo, em vez de verem que ela está em falta. Imagina-se que existe um
dado falso porque a sequência está errada ou tem um passo em falta.

É aterrorizador observar a facilidade com que as pessoas aceitam o dub-in.
Isto acontece porque uma sequência ilógica é desconfortável. Para aliviar o
desconforto elas distorcem a sua própria observação, fazendo not-is do ponto-
-fora, e concluem outra coisa.

Observação Precisa

Há certas condições necessárias para a observação precisa.

Primeiro, é um meio de percepção, quer por comunicação remota através
de várias linhas de comunicação, quer por observação, tacto, experimentação
directas.

Segundo, é um ideal de como o cenário ou área deve ser.

Terceiro, é familiaridade com a maneira como tais cenários são quando as
coisas correm bem ou correm mal.

Quarto, é compreender os pontos positivos ou a rectidão quando presente.
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Quinto, é conhecimento dos pontos-fora (todos os tipos) quando aparecem.

Sexto, é a capacidade rápida de analisar dados.

Sétimo, é a capacidade de analisar a situação.

Oitavo, é a vontade de inspeccionar mais de perto a área que tem situações
incorrectas.

Depois tem de se ter o conhecimento e a imaginação necessários para
manejar.

Ao acima mencionado pode-se chamar ciclo de observação. Se se chamar
manejar ao número 9, ele seria o Ciclo de Control .

Se se for treinado para conceber todas as variações de pontos-fora
(ilogismos) e se estudar até conceber um ideal e se ganhar familiaridade com o
cenário ou tipo de área, a capacidade para observar e manejar as coisas poderia
ser considerada quase sobrenatural.

As pessoas engolem 
facilmente dados 
imaginários. 
Para aliviar o 
desconforto elas 
distorcem a sua 
própria obser-
vação ignorando 
o ponto-fora e 
concluindo outra 
coisa qualquer.
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ACÇÕES
DE INVESTIGAÇÃO

Corrigir as coisas que não estão mal e negligenciar as coisas que não estão
bem, coloca a lápide tumular em cima de qualquer organização ou civilização.

Tudo isto resume-se a uma investigação correcta. Não é uma competência
menor. É a competência básica que está por trás de qualquer acção inteligente.

Justiça Supressiva

Quando a justiça vai pelo mau caminho (como normalmente acontece), as
coisas que ocorreram são:

1. Utilização da justiça para outros fins que não o da segurança pública (tal
como dar apoio a um grupo privilegiado ou satisfazer uma ideia fixa) ou

2. Uso do Procedimento de Investigação omitido.

A origem de todas as utilizações supressivas das forças da justiça pode ser
encontrada num ou noutro destes casos.

As aberrações e o ódio muitas vezes encontram escape sob o nome de
“justiça” ou “lei e ordem”. É por isso que se pode dizer que não se pode confiar
a justiça ao homem.

Isto, ou apenas a simples estupidez, provocam o descurar de procedimentos
inteligentes de investigação. No entanto toda a sanidade da terceira dinâmica
depende de procedimentos de investigação correctos e que não sejam aberrados
(irracionais). Só desta maneira se pode determinar as causas das coisas. E só
determinando as causas se pode deixar de ser efeito de situações indesejáveis.

Uma coisa é ser-se capaz de observar. Uma coisa completamente diferente
é utilizar as observações de maneira a poder-se chegar à raiz das coisas.
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Sequências

As investigações tornam-se necessárias perante pontos-fora ou pontos
positivos.

As investigações podem ocorrer por simples curiosidade ou por interesse
específico. Podem também ocorrer para localizar a causa de pontos positivos.

Qualquer que seja o motivo da investigação, a acção em si mesma é condu-
zida usando sequências.

Quando se é mentalmente incapaz de alinhar uma série de acontecimentos
ou acções, não se é capaz de investigar.

A sequência alterada é um dos principais obstáculos à investigação.

À primeira vista, os dados omitidos pareceriam ser o obstáculo. Muito pelo
contrário, são o produto final da investigação e o que mantém a investigação
em curso – está-se à procura de dados omitidos.

Uma sequência alterada de acções frustra qualquer investigação. Exemplos:
Vamos enforcá-lo e depois fazemos o julgamento. Presumimos quem foi e
depois encontramos evidências para comprovar. Deve-se provocar um crime
para encontrar quem os comete.

Sempre que a investigação andar de trás para a frente, ela não terá êxito.

Assim, se o próprio investigador tiver dificuldade em ver ou visualizar
sequências de acções, ele acabará inevitavelmente por obter a resposta errada.

Inversamente, quando se verifica que alguém aparece com uma resposta
errada ou incompleta, pode-se presumir que o investigador tem problemas com
as sequências dos acontecimentos ou, na verdade, não investigou nada de facto.

Realmente ninguém pode acreditar que Sherlock Holmes diria: “Tenho aqui
as impressões digitais do Sr. Murgatroyd na arma do crime. Mandem a polícia
prendê-lo. Agora, Watson, dê-me a lupa e peça ao Sargento Doherty que nos
deixe consultar o ficheiro das impressões digitais.”

Se alguém não é capaz de visualizar uma série de acções, tal como uma bola
a saltitar por um lance de escadas abaixo ou se não é capaz de estabelecer
relações na ordem adequada entre várias acções diferentes com um objecto,
formando uma sequência correcta, esse alguém não é capaz de investigar.

Se for, óptimo.
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Investigações

Todo o melhoramento da vida depende de encontrar pontos positivos e
as suas causas e reforçá-los, de localizar pontos-fora e as suas causas e de
eliminá-los.

Este é o padrão de vida da sobrevivência bem-sucedida. Um homem primi-
tivo que vai sobreviver faz exactamente isto e um cientista com algum mérito
faz exactamente isto.

Um pescador vê gaivotas a concentrarem-se num ponto do mar. Isto é o
início de uma sequência curta, ponto número um. Ele prevê um cardume, ponto
número dois. Ele navega para lá como ponto número três da sequência. Ele olha
para baixo como ponto número quatro da sequência. Ele vê peixe como ponto
número cinco. Ele pega na rede como ponto número seis. Ele cerca o cardume
com a rede como ponto número sete. Ele recolhe a rede, ponto número oito.
Ele traz o peixe para bordo, ponto número nove. Ele regressa ao porto, número
dez. Ele vende o peixe, número onze. Isto é seguir um ponto positivo – uma
concentração de gaivotas.

Uma sequência a partir de um ponto-fora podia ser: A esposa serve o jantar.
Ninguém come bolo, ponto número um. Ela prova-o, número dois. Ela nota
que ele tem sabão, ponto número três. Ela vai à cozinha, número quatro. Ela
olha para dentro do armário, número cinco. Ela vê a caixa do sabão tombada,
número seis. Ela vê farinha por baixo dela, número sete. Ela vê o frasco das
bolachas vazio, número oito. Ela agarra o filho pequeno, número nove. Ela
mostra-lhe o arranjo, número dez. Ela obtém uma confissão, número onze. E
o número doze é demasiado doloroso para descrever.

Descobertas

Todas as descobertas são o produto final de uma sequência de acções de
investigação que começam ou com um ponto positivo ou com um ponto-fora.

Assim todo o conhecimento provém da observação de pontos positivos ou
de pontos-fora observados.

E todo o conhecimento depende da capacidade de investigar.

E toda a investigação é feita na sequência correcta.

E todos os sucessos dependem da capacidade de fazer estas coisas.
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PORQUÊS
Uma pessoa usa o conhecimento e perícia acima para localizar as verda-

deiras razões para a situação positiva ou não-óptima. Esta chama-se o “Porquê”.

Porquê = a situação errada básica, encontrada, que levará à recuperação das
estatísticas.

Porquê Errado = a situação errada incorrectamente identificada que, quando
aplicada, não leva a recuperação alguma.

Uma Mera Explicação = um “Porquê” dado como o Porquê, que não abre a
porta a recuperação alguma.

Exemplo: Uma mera explicação: “As estatísticas baixaram devido ao tempo
chuvoso durante aquela semana”. E então? Agora fechamos a torneira da chuva?
Outra mera explicação: “O pessoal estava sobrecarregado nessa semana.” Uma
ordem como “Não sobrecarreguem o pessoal” seria a possível “solução” de
algum gestor, MAS AS ESTATÍSTICAS NÃO RECUPERARIA.

O verdadeiro Porquê, quando encontrado e corrigido, leva directamente a
regressar a melhores estatísticas.

Um Porquê errado, corrigido, afunda mais as estatísticas.

Uma mera explicação não faz coisa nenhuma e a degradação continua.

Aqui está uma situação à medida que se lhe dá seguimento:

As estatísticas de uma área estavam em baixo. A investigação revelou que
tinha havido pessoal doente duas semanas antes. Chegou o relatório: “As esta-
tísticas caíram porque havia pessoal doente.” Esta era uma mera explicação.
Muito razoável. Mas não resolveu coisa nenhuma. Que fazer agora? Talvez
aceitemos isto como um Porquê certo. E demos uma ordem: “Todo o pessoal
da área deve sujeitar-se a um exame médico, o pessoal doente não será aceite e
os não saudáveis serão despedidos.” Como é uma correcção de um Porquê
errado, as estatísticas afundam-se realmente. Assim, não é isso. Olhando mais
cuidadosamente encontramos o verdadeiro Porquê. O encarregado aí dá ordens
às pessoas erradas, e essas ordens, quando executadas, afectam adversamente
as estatísticas individuais delas. Organizamos o local, familiarizamos o encar-
regado e conseguimos que as estatísticas recuperem e ainda melhorem.
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O Porquê certo levou a uma recuperação das estatísticas. Eis uma outra. As
estatísticas de uma escola estão baixas. Uma investigação encontra uma mera
explicação: “Os estudantes estiveram todos ocupados com o desporto.” Por
isso, a administração diz: “Acabaram-se os desportos!”. As estatísticas baixam
mais. Uma nova investigação encontra um Porquê errado: “Os estudantes estão
a ser ensinados de forma errada.” A administração despede o director. As esta-
tísticas agora afundam-se mesmo. Faz-se uma investigação adicional e mais
competente. Prova-se que havia 140 estudantes e só um director e um educador!
E o director tinha outras obrigações! Repomos o director e admitimos mais dois
educadores, o que perfaz três. As estatísticas sobem na vertical. Porque encon-
trámos o verdadeiro Porquê.

As catástrofes e os sucessos de gestão e organização são todos explicados
por estes três tipos de Porquê. Um arbitrário, uma ordem ou dado falso intro-
duzidos numa situação, é só, provavelmente, um Porquê errado sustentado pela
lei. E, a manter-se assim, destruirá o local.

Realmente é preciso compreender Lógica para conseguir o Porquê certo, e
tem de se estar realmente muito atento para não usar e sim corrigir um Porquê
errado.

Na banca internacional, onde ocorre inflação, os regulamentos e leis finan-
ceiros são provavelmente apenas um longo desfile de Porquês errados. O valor
do dinheiro e a sua utilidade para o cidadão deterioram-se tanto, que se pode
construir uma completa ideologia (como Licurgo [um legislador grego] em
Esparta que inventou o dinheiro de ferro, tão pesado que ninguém o podia
levantar e assim libertar Esparta dos malefícios do dinheiro) que acabe total-
mente com o dinheiro e ponha em seu lugar apenas disparates.

Os problemas de organização podem ser grandemente agravados usando
meras explicações (que não levam a nenhum remédio) ou Porquês errados (que
fazem baixar ainda mais as estatísticas). As recuperações de organizações
obtêm-se encontrando o verdadeiro Porquê e corrigindo-o.

A prova de um verdadeiro Porquê é “Quando corrigido, as estatísticas recu-
peram?” Se sim, era isso. Qualquer outra ordem dada para remediar mas com
base num Porquê errado, teria de ser rapidamente anulada.
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FAZER
UMA INVESTIGAÇÃO

Quando se começa a aplicar a análise de dados, muitas vezes está-se ainda
a tentar compreender os dados sobre análise de dados mais do que os pontos-
-fora nos dados. O remédio é só familiarizar-se mais com os materiais neste
livro.

Mais ainda, a pessoa pode não ter consciência da facilidade com que pode
adquirir o conhecimento de um cenário ideal. Um ponto-fora é simplesmente
um desvio ilógico do cenário ideal. Comparando o cenário existente com o
cenário ideal, vê-se facilmente os pontos-fora.

Para conhecer o cenário ideal há apenas que calcular os produtos correctos
para a mesma. Se estes não estão a sair, então há um desvio. Pode-se então
encontrar os pontos-fora dos vários tipos e depois localizar um Porquê, e dessa
maneira abrir a porta ao manejo. E, ao manejar, a pessoa está apenas a tentar
chegar a uma situação em que os seus produtos saiam.

Se não se proceder desta maneira (do produto para o estabelecimento), não
se consegue analisar grande coisa. Fica-se apenas com erros.

Um cenário existente é tão bom quanto faça sair os seus produtos, não tão
bom quanto a sua pintura, a sua alcatifa ou qualquer empurrão que se dê à sua
reputação.

Desta maneira, há produtos para qualquer cenário, fabrico, guerra em curso
ou dona de casa que dê uma festa.

As pessoas que vivem uma vida sem objectivos são pessoas muito infelizes.
Mesmo o ocioso ou o diletante só são felizes quando têm um produto!

Há sempre um produto para qualquer cenário.

Acção Standard

Um principiante pode andar às voltas e perder muito o rumo se não seguir
o padrão:
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1. Definir exactamente o que (a pessoa, a unidade, a actividade) deveria estar
a produzir.

2. Definir o cenário ideal.

3. Investigar o cenário existente.

Cais de 
Carrega-
mento

pl
an

ta 
de

MOB
ILI

ÁR
IO

MES
TR

E

MOBILIÁRIA

Simões

planta de
MOBILIÁRIo

MESTRE
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4. Seguir os pontos-fora partindo do cenário ideal para a existente.

Não há madeiras 
nas prateleiras.

Porque é que 
não foi entre-
gue nenhuma 

madeira?
Cancela-
mento de 

Encomenda
Abel

CONTABILIDADE

Porque é que estas 
contas não foram 

pagas?

Aviso de 

Dívid
a em 

Atraso
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5. Localizar o Porquê verdadeiro que deslocará o cenário existente na direcção
do ideal.

Eu nunca as vi antes.

Menina Rodri-
gues, arquivou 

estas facturas da 
“99 – Serração”?

Não, eu não sabia 
onde arquivar as
 facturas de uma 
firma em que as

 facturas começam 
por números e não 
por letras, por isso 

enfiei-as numa gaveta.

Estou a ver. 
Poderia ler-me 
isto, por favor?

Diz, “Contas Re”. . . 
umm. . . aaah. . . 

parece-me que não 
sou muito boa a ler.

Contas
Re

99
– Serração

CONTABILISTA

Contas

Re

99
– Serração
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6. Examinar os recursos existentes.

7. Ter uma ideia brilhante sobre como manejar.

Programa de Treino 
para Empregados

Colégio

Comunitário 

para Adultos

Directiva do Departamento 
de Pessoal
––––––––––––––––––––––––––––
Todos os candidatos a 
funcionário deverão passar 
os testes standard de 
alfabetização antes de 
serem contratados.

8. Manejar ou recomendar manejo para que a situação se mantenha manejada.
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Esta é uma abordagem de efeitos garantidos.

Se apenas se anotam os erros no cenário, sem produto ou ideal com que
comparar o cenário existente, não se estará a fazer análise de dados e as situações
deteriorar-se-ão muito, porque se estão a encontrar Porquês errados.

Pensar

Tem de se ser capaz de pensar com pontos-fora. Uma maneira rude de dizer
isto é: “ prende a pensar como um idiota ” Pode-se também acrescentar “sem
abandonar nenhuma capacidade de pensar como um génio”.

Se não se pode, de modo nenhum, tolerar pontos-fora ou confrontá-los, não
se é capaz de os ver.

Um louco não pode tolerar pontos positivos, e também os não vê.

Mas pode haver inúmeros pontos positivos por aí e não haver produção.
Por isso pode-se dizer a alguém que tudo vai muitíssimo bem, enquanto a casa
se abeira do ponto de colapso.

Uma pessoa que ouve as pessoas do cenário e aceita os seus Porquês corre
um grave risco. Se esses fossem os Porquês, então as coisas estariam melhor.

Um caminho muito mais seguro é falar apenas o suficiente para descobrir
o que diz respeito ao produto e investigar.

Deve-se observar o cenário existente através de dados, através de observa-
dores ou através de observação directa.

Uma pessoa tem, muitas vezes, de adivinhar o que é que pode ser o Porquê.
É ao fazer isto que vem a propósito a frase: “Aprende a pensar como um idiota ”
O Porquê será encontrado no fim de uma pista de pontos-fora. Cada um deles
é uma aberração quando comparado com o cenário ideal. A idiotice maior, que
depois explica tudo o resto e que abre a porta ao progresso na direcção do
cenário ideal, é o Porquê.

Tem também de se aprender a pensar como um génio no que se refere aos
pontos positivos.

Encontra-se o período do grande pico da produção (agora ou no passado).
Compara-se esse com o cenário que existia imediatamente antes.

Encontram-se agora os pontos positivos que estavam incorporados. Segue-
-se o rasto destes e chega-se ao Porquê que é o maior ponto positivo que abriu
a porta ao progresso.

Não obstante, considera-se uma vez mais os recursos disponíveis e tem de
se ter uma ideia brilhante.

Temos assim a mesma série de passos acima, mas com pontos positivos.
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INVESTIGAÇÕES
CORRECTAS

 Investigações Correctas dependem dos Porquês certos. Podemos realmente
compreender um Porquê verdadeiro, se percebermos isto:

UM VERDADEIRO PORQUÊ ABRE A PORTA AO MANEJO.

Ao escrever um Porquê, faça-se esta pergunta: “Isto abre a porta ao manejo?”

Se não abre, então é um Porquê errado.

Quando temos um Porquê certo, o manejo torna-se simples. Quanto mais
se tiver de dar voltas à cabeça para encontrar uma ideia brilhante para o manejo,
mais hipóteses há de se ter um Porquê errado.

Assim, se o manejo não saltar à vista, O PORQUÊ NÃO ABRIU A PORTA e
provavelmente é errado.

Um Porquê certo abre a porta ao melhoramento, permitindo que se consiga
um manejo que, se correctamente feito, alcançará o cenário ideal visionado. A
Tecnologia de Investigação pode ser aplicada a situações boas ou más, grandes
ou pequenas, afastando muitos dos problemas da vida e tornando possíveis
soluções verdadeiras. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Aqui estão alguns exercícios práticos para aumentar o seu conhecimento e
destreza na aplicação dos dados básicos sobre investigação.

1 Usando um jornal ou uma revista, encontre dois dados que não compre-
enda. Depois escreva a pergunta que faria para clarificar a contradição.
Repita isto mais cinco vezes.

2 Para cada um dos seguintes pontos-fora escreva três exemplos que poderia
observar ou que poderiam ocorrer na sua vida:

3 Para cada um dos seguintes pontos positivos escreva três exemplos que
poderia observar ou que poderiam ocorrer na sua vida.

4 Pela observação do seu ambiente ou olhando para jornais, revistas, etc.,
encontre vinte pontos-fora. Para cada escreva o tipo de ponto-fora.

5 Pela observação do seu ambiente, ou olhando para jornais, revistas, etc.,
encontre vinte pontos positivos. Para cada escreva o tipo de ponto
positivo.

6 No seu ambiente, jornais, revistas, etc., localize dois dados em conflito.
Depois escreva como encontraria aquilo que desconhecia de modo a
resolver a contradição entre os dados. Repita isto mais três vezes.

Dados Omitidos Falsidade
Tempo Não Anotado Alvo Errado
Importância Alterada Factos Contraditórios
Fonte Errada Dados Adicionados Inaplicáveis
Tempo Adicionado As “Identidades” Presumidas Não
Dado Incorrectamente Incluído
As “Semelhanças” Presumidas

São Idênticas
As “Diferenças” Presumidas Não

Não São Semelhantes
Sequência Alterada

São Diferentes

Factos Relacionados Conhecidos
Tempo Anotado

Dados Comprovados Como Sendo 
Factuais

Importâncias Relativas Correctas
Dados Adequados
Fonte Correcta

Período De Tempo Esperado
Dados Aplicáveis
Alvo Correcto

Dados Com A Mesma Classificação As Identidades São Idênticas
As Semelhanças São Semelhantes As Diferenças São Diferentes
Acontecimentos Na Sequência 

Correcta
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7 Usando os dados num jornal ou revista faça uma análise de dados. Depois,
usando isto, faça uma análise de situação. Repita estes passos mais duas
vezes.

8 Faça o seguinte:

a. Escreva uma actividade com a qual esteja bem familiarizado.

b. Escreva um cenário ideal que se poderia ter nessa actividade.

c. Repita os passos a) e b) mais quatro vezes em relação a diferentes activi-
dades.

9 Descreva um exemplo que tenha observado ou que tenha experimentado em
que alguém estava a “ser razoável”. Inclua os dados ou circunstâncias com
as quais a pessoa se deparava e o(s) ponto(s)-fora que estava(m) a ser
ignorado(s). Repita isto para outros dois exemplos.

10Escreva uma sequência que descreva na ordem adequada várias acções
diferentes com um objecto. Repita isto para outras quatro sequências.

11Usando um jornal ou uma revista, encontre três exemplos de um Porquê
errado. Para cada um escreva a razão por que é um Porquê errado.

12Usando um jornal ou uma revista, encontre três exemplos de mera expli-
cação. Para cada um escreva o motivo porque é uma mera explicação.

13 Usando uma área ou actividade que lhe seja muito familiar, aplique os
passos de 1 a 8 da subsecção “Acção Standard” 

a. Escreva o que a pessoa, área ou actividade deveria estar a produzir.

b. Usando o que escreveu no passo a) escreva o seu cenário ideal.

c. Escreva o cenário existente para essa área ou actividade.

d. Usando os materiais que estudou neste livro, investigue o cenário
existente. Escreva o que encontrou.

e. Siga os pontos-fora que encontra nesta área ou actividade partindo do
cenário ideal para o existente.

f. Localize o verdadeiro Porquê da área ou actividade a ser investigada.
Aplique os materiais do livro para confirmar que este é o Porquê certo
fazendo a seguinte pergunta: “Isto abre a porta a um manejo?”

g. Com base no que encontrou nos passos de a) a f), examine os recursos
existentes e tenha uma ideia brilhante sobre como manejá-lo. Escreva
esses recursos e a sua ideia brilhante. Depois liste os passos que executaria
para manejar a área ou actividade para levá-la em direcção ao cenário ideal.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

A tecnologia de investigação tem sido
usada com sucesso em muitas diferentes
áreas de empreendimento humano. Não é
necessário ser-se um investigador profissi-
onal para beneficiar destes dados. Muitos
usam-nos nos seus trabalhos para des-
cobrir porque é que ocorreu uma queda
brusca e prolongada ou o que é que cau-
sou uma recente subida nas estatísticas
de forma a assegurar a expansão de
uma organização. Usá-la no lar aumenta
o acordo entre o membros da família e
ajuda a criar uma família mais feliz. A
capacidade para pensar claramente e agir
de forma sã, como resultado de investiga-
ção precisa, é vital para a sobrevivência.
Seguem-se alguns exemplos do uso desta
tecnologia.

A Tecnologia de Investigação pode ser
usada com um sucesso extraordinário
para melhorar a qualidade de vida em
qualquer área. Aqui está um exemplo:

“Mudei-me para um novo bairro em que
as pessoas pareciam ficar sempre doentes –
adoecendo rotineiramente com constipações
e outras doenças. Usando a Tecnologia de
Investigação de L. Ron Hubbard eu limitei a
provável área de causa a um charco que
estava completamente infestado de insectos.
Bichos, especialmente moscas, facilmente
transportam doenças. Uma investigação
posterior revelou o inacreditável: o charco
estava a ser usado encobertamente como
lixeira e milhares de quilos de lixo esta-
vam a ser aí lançados semanalmente! Eu
forcei as entidades oficiais a manejarem a
situação. A população de insectos de imedi-
ato desapareceu, as doenças na nossa
comunidade diminuíram drasticamente e
ao charco foi-lhe devolvida a sua beleza
natural.”

Ter a tecnologia de pontos-fora e a capa-
cidade de descobrir um Porquê certo é
essencial de acordo com um executivo de
uma empresa de gestão em Los Angeles.

“Torna possível percepcionar o que está
à sua frente, assim como o que ocorreu antes
disso – faz com que tudo se alinhe. Podem
então ver-se de imediato os pontos-fora e os
pontos positivos, à medida que se vai tendo
uma compreensão completa da situação.”

Um advogado na Califórnia observou que
a tecnologia administrativa de investigações
tornou o seu trabalho consideravelmente
mais fácil.

“Com estes dados, descobri que as situa-
ções que vejo no meu trabalho são mais
fáceis de compreender. Quando eu olho para

Uma organização 
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uma situação posso ver os pontos-fora, mas
também procurar o cenário ideal e isto não
tem preço na resolução de situações legais.
Por exemplo, tinha um cliente que pensava
que tinha um grande problema com o seu
sócio. Olhámos para os pontos-fora e deter-
minámos que não era o sócio de modo
algum – o problema vinha completamente
de outra parte da empresa! Ele foi então
capaz de aplicar o manejo adequado à
situação que era, é claro, bastante diferente
daquele que tinha antecipado.”

Treinado no procedimento de inves-
tigação tal como desenvolvido pelo
Sr. Hubbard, um indivíduo disse o seguinte
sobre a sua utilização:

“Não há palavras suficientes para
descrever a Tecnologia de Investigação de
L. Ron Hubbard. Não só a usei com sucesso
no meu trabalho como também nas situa-
ções do dia-a-dia para fazer com que a
minha vida e a dos meus amigos decorra com
mais suavidade. Ao usar esta Tecnologia de
Investigação encontrei crianças perdidas,
localizei dinheiro colocado em lugar indevido,
descobri e corrigi a razão para o meu
computador não funcionar e descobri até
mesmo o Porquê por detrás de uma sobremesa
com um sabor terrível! Dificilmente passa
um dia sem que seja capaz de utilizar esta
tecnologia para tornar a vida melhor.”

Um consultor tinha um cliente que dirigia
uma loja de reparações de automóveis. O
negócio estava a debater-se com dificuldades
e o próprio cliente não estava a ir bem na
vida. O consultor usou a Tecnologia de
Investigação para manejar isto:

“Inicialmente não fazia sentido que este
negócio não estivesse a ir bem. O meu cliente
era um homem esperto e no passado tinha
sido bem sucedido. Comecei a inspeccionar
isto para descobrir qual era o Porquê.
Coincidente com o início da queda do
negócio, descobri que ele tinha contratado
um ‘sócio comanditário’ para fazer a sua
contabilidade. Então eu inspeccionei este
tipo cuidadosamente e descobri que ele não
estava a ser completamente honesto na sua
contabilidade e que, na realidade, estava a
roubar o meu cliente! Porque este homem tinha
dado ares de profissional e de alguém que
sabia o que estava a fazer, o meu cliente não
olhou de todo para esta área como uma possível
razão para o seu fracasso. Por simplesmente
aplicar a Tecnologia de Investigações do
Sr. Hubbard a resposta veio parar-me às
mãos. O meu cliente estava mais do que
aliviado. Ele assumiu completamente o seu
negócio e as suas estatísticas dispararam.
Ele próprio está de novo em boa forma e
mais uma vez fiquei maravilhado perante a
simplicidade da Tecnologia de Investigação.”
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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.

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

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

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

dub-in: presumir ou ter uma percepção falsa
ou ilusória de.

ganho: o alcançar de qualquer melhoria
desejada. Exemplos de ganhos seriam a pessoa
melhorar a sua capacidade de comunicar,
experimentar uma sensação aumentada de
bem-estar ou ganhar mais certeza acerca de
alguma área da sua vida.

linha de comunicação: o trajecto através
do qual uma comunicação viaja de uma
pessoa para a outra.

ponto-fora: qualquer uma, de várias formas
específicas em que a passagem de informação
ou uma situação se pode tornar ilógica; qualquer
dado oferecido como verdadeiro mas que se
verifica ser de facto ilógico.

ponto positivo: qualquer uma das várias
condições que existem quando uma situação ou
circunstância é lógica. Pontos positivos mostram
onde existe lógica ou onde as coisas estão a ir
bem ou são prováveis de irem bem.

Porquê: razão ou causa; a razão verdadeira
para uma situação positiva ou não-óptima.

situação errada (situação incorrecta): 
uma condição ou situação de algo estar errado,
incorrecto ou em falta.

tempo presente: o tempo que é agora e que
se torna no passado quase tão rapidamente
como é observado. É um termo aplicado
livremente ao ambiente tal como este existe
agora.

terminal: uma pessoa, ponto ou posição
que possa receber, passar ou enviar uma
comunicação.
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ACERCA DE
L. RON
HUBBARD

ascido em Tilden, Nebraska, a 13
de Marco de 1911, a sua rota de
descoberta e dedicação para com

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

Regressando aos Estados Unidos em

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

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

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

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

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

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

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

N

1929, Ron retomou a sua educação formal e

literária no princípio dos anos 30 e depressa

pesquisa principal através de extensas
viagens e expedições.

do a sua meta primária, ele continuou a sua

O Poder da Mente sobre o Corpo
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