
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 
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Onde outrora a família era o alicerce da estabilidade sobre o qual
tudo se construía, hoje os seus despojos são a fonte de muito do que
causa problemas na sociedade. E apesar de os casamentos serem
ainda mais do que os divórcios, esta diferença está a reduzir-se. O
casamento está a ponto de se tornar uma instituição fracassada.

L. Ron Hubbard escreveu imenso sobre as relações interpessoais e 
muito disso se aplica à mais pessoal das relações. Neste capítulo
encontrará métodos para fazer com que um casamento resulte,
descobrirá porque é que muitos casamentos falham, como descobrir
se os parceiros são apropriados um para o outro e, como salvar um
casamento a falhar.

Embora as revistas que lemos estejam cheias de conselhos de
psicólogos “populares”, a tendência só tem piorado. Aqui encontrará
verdadeiras soluções – soluções funcionais – que conseguirá aplicar
para melhorar qualquer relação de intimidade.
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O QUE É O 
CASAMENTO?

uando alguém inicia esse acordo chamado casamento,
está a meter-se em algo que é, para dizer no mínimo,
aventuroso. Quando um casal se casa, eles estão a fazer
algo do qual não sabem nada. E, segundo tudo indica,
quando tentaram mais do que uma vez, não sabiam
mais sobre o assunto da segunda vez do que sabiam da
primeira.

O casamento é a base da unidade familiar. Nesta sociedade e nestes dias,
a família é a unidade mais intimamente ligada, auto-perpetuante e auto-
-protectora. A forma como está estabelecida em tempo presente é necessária,
economicamente, e também para a sociedade. Se retirarmos a validade à
família como pilar básico de uma cultura, esta vai por água abaixo. Portanto,
uma pessoa pode ter completamente a certeza de que aquele que destrói o
casamento destrói a civilização.

A relação do casamento é, basicamente, uma relação postulada. Um
postulado é uma conclusão, decisão ou resolução acerca de algo. Quando as
pessoas deixam de postular um casamento, ele deixa de existir. É isso que
acontece à maioria dos casamentos. Não é o oposto. Não é porque todos os
homens são maus e, por conseguinte, os contratos como os do casamento
dissolvem-se normalmente em infidelidades e desfazem-se. Isso não é
verdade. O contrário é verdadeiro. Quando vocês têm uma relação puramente
postulada, vocês têm que continuar a criá-la. E uma família que não continua
a criar-se como uma família, cessará de existir como família. É, praticamente,
tudo o que vocês precisam de saber sobre isso.

Q
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Um casamento 
é uma coisa 
que existe, 
primeiramente 
porque cada parceiro 
postulou a sua 
existência 
e a sua existência 
continuada. Só com 
estes alicerces no 
lugar um casamento 
pode ser 
bem-sucedido.
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Quando as pessoas estão a ter problemas com o casamento, é porque estão
à espera que ele funcione automaticamente. Pensam que ele permanecerá de
pé sem requerer nenhum esforço da parte delas; infelizmente isso não
acontecerá. Ele tem que ser criado.

Talvez alguém, cujos pais não estavam a dar-se muito bem no casamento,
tenha olhado para isto e decidido: “Olhem para isso! Esta instituição, que é
inerente à natureza, que nada a mudará jamais, não se perpetua por si mesma
e não é muito boa porque não permanece de pé ”

Ele teve um fracasso. Provavelmente tentou postular a família como uma
unidade quando era muito jovem. Ele estava a esforçar-se por isso, tentando
conseguir, de uma forma ou de outra, algo como “o Papá ama a Mamã”,
tentando mostrar-lhes que eles tinham algo por que viver e esse tipo de coisas.

Por acaso, uma das razões porque uma criança se magoa é para fazer com
que os pais se apercebam de que têm responsabilidades para com a família. As
doenças da infância e todo este tipo de coisas ocorrem imediatamente após
transtornos familiares.

Não obstante, quer um indivíduo tenha tido ou não um bom exemplo de
um casamento estável nos seus próprios pais, não tem nada a ver com ele
conseguir um casamento de sucesso.

Se pensam que tudo o resto é montado para perpetuar um casamento
enquanto não o tentam manter, é claro que ele irá acabar por se destruir. Mas
se se acercarem disto com a compreensão de que um casamento é algo cuja
existência têm que postular e manter e que, quando deixa de se trabalhar nele,
ele cessará e, se sabem a tecnologia contida na parte restante deste capítulo,
podem fazer com que qualquer casamento persista ou podem recuperar
qualquer aspecto de qualquer casamento, ou refazer um da maneira que
quiserem. Mas isso necessita de um pouco de acção e necessita de um pouco
de coragem e isso é subestimar a realidade.

.
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Moral e Transgressões

Sempre que as pessoas se juntam e agem como grupos, fazem acordos,
quer realmente estabelecidos quer não, no que diz respeito ao que é certo ou
errado, o que é moral e o que é imoral – por outras palavras, o que será
contributivo para a sobrevivência e o que será destrutivo para sobrevivência.
Isto é um código moral – uma série de acordos com os quais uma pessoa se
compromete para garantir a sobrevivência do grupo. Não importa qual o
tamanho do grupo – quer seja um grupo de duas pessoas a formarem um
casamento quer seja uma nação inteira – eles entram em certos acordos.

Quando um ou outro dos parceiros de uma relação ou de um casamento
transgride o código moral acordado, sente frequentemente que não pode falar
ao outro acerca disso. Mas estas transgressões, não comunicadas, mas que não
deixam de ser transgressões, podem-se acumular e gradualmente causar uma
desintegração da relação.

Em ientolog  um acto nocivo ou uma transgressão contra a moral do
grupo é designada por acto overt ou overt. Quando uma pessoa faz algo que é
contrário ao código moral com que ela concordou, ou quando omite fazer algo
que deveria ter feito, segundo aquele código moral, cometeu um acto overt.
Um acto overt viola aquilo com que se concordou.

Uma transgressão não comunicada, não anunciada contra um código
moral ao qual a pessoa está ligada é designada por ocultação. Uma ocultação
é, então, um acto overt que a pessoa cometeu e acerca do qual não fala.
Qualquer ocultação surge depois de um acto overt.

Estas transgressões são o modo como a pessoa se tem afastado, ela mesma,
de comunicar livremente com o resto do grupo. Se, por exemplo, um homem
perder ao jogo o dinheiro necessário para pagar as contas da família, ele
cometeu um acto overt. E se ele depois esconde este facto e nunca o menciona
à sua mulher ou à sua família, ele fingirá ser parte do grupo quando já não faz
parte dele, porque quebrou os acordos em que se baseia o grupo. É este o factor
que causa a desintegração de um grupo, de uma família ou de um casamento.

Um casamento que se desfez entrando num super estado de separação
devido a actos overt e ocultações é quase impossível de se reconstruir
postulando simplesmente a sua existência. Depois de as pessoas terem entrado
num tal estado de separação, elas têm que se “separar” mesmo.

cS y



Querido, como te
correu o dia?

Correu
bem.
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Algumas pessoas ao casarem, podem pensar que o modo em que isto se
presume que aconteça, é: Num belo dia de Junho este brutamontes jeitoso (ou
não tão jeitoso), e a sua linda rapariga (ou não tão linda), juntam-se e dizem:
“Sim, até que a morte nos separe. . . ” E pensam que fizeram agora um
casamento. Eles ainda nem sequer o começaram.

Eles têm que descobrir que aparência têm antes do pequeno-almoço. Esta
tem mais a ver com cosméticos e lâminas de barbear do que com qualquer

Esta acção é uma 
das violações dos 
acordos do 
casamento e 
classifica-se como 
um acto overt.

O marido está 
relutante em 
comunicar à 
mulher o que fez. 
Isto é um exemplo 
de uma ocultação.
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outra coisa. Têm que aprender a viver um com o outro, se puderem. E até
certo ponto eles apagaram aquilo que estavam a fazer antes, mais ou menos
pelo acto de se casarem, e começam a partir daí.

O que acontece daí para a frente é o que conta. Mas às vezes, coisas que
eles fizeram antes, as quais estão à força a ocultar um do outro, não deixam
nem que o casamento comece e quarenta e oito horas mais tarde o seu
casamento está em apuros, porque existem simplesmente demasiados overts e
ocultações antes de eles sequer se terem conhecido.

Mas até esse pode ser salvo.

Num casamento que se arrasta há anos e anos, os actos overt e as ocultações
podem amontoar-se até que os parceiros se “separam”. É tradicional considerar-se
que ao fim de três anos, maridos e mulheres não sentem nenhum entusiasmo
um pelo outro. Isto é tirado de compêndio e “todos os psicólogos sabem
disso”, mas não sabem porquê. São os actos overt e ocultações.

Se ao fim de três anos é este o caso, como será ao fim de dez? Por essa
altura, muitos casais aprenderam simplesmente a suportarem-se. Estão ambos
em propiciação – um estado de se tentarem apaziguar um ao outro ou
reduzirem a raiva um do outro. De alguma forma vão conseguindo avançar e
preferem ter isso assim daquela maneira do que de alguma outra forma;
preferem estar casados a não estarem e pensam que estão a fazê-lo bem. Já não
pensam muito na rapariga ou no tipo com quem antes deveriam ter casado. A
coisa vai andando de alguma forma.

Agora, nesse relacionamento, podemos introduzir uma das mais espantosas
investidas: podemos pôr ordem no casamento!

Todo o divórcio ou todo o afastamento ou inclinação para ele consiste,
simplesmente, em demasiados overts e ocultações contra o parceiro conjugal.
É tão simples quanto isso.

Quando um parceiro conjugal está em tensão e a querer ir-se embora,
estando sempre a dizer “tenho que me ir embora” ou “é melhor eu não ficar”
ou “tenho que fazer outra coisa qualquer” ou “é melhor separarmo-nos” ou
“estaria muito melhor se não nos tivéssemos casado”, qualquer um destes
argumentos deriva imediatamente dos actos overt e ocultações do parceiro,
que faz esses argumentos contra o outro parceiro.

Na verdade, a razão básica porque uma pessoa faz isto é porque está a
tentar proteger o parceiro da sua própria depravação. Então ele diz: “Bom, é
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melhor eu ir-me embora”, “é melhor ir cada um para o seu lado” ou
“deveríamos acalmar-nos”. E essa é normalmente a aproximação gradual de
uma rotura do casamento. – “Acalma-te”, “deveria deixar-te”, “deveríamos
separar-nos”. Mas agora podemos agarrar nestas coisas e “acalmá-los” mesmo.

Provavelmente, enquanto você tenta limpar as relações entre um casal,
eles sem dúvida alguma, decidirão que está tudo terminado e que não há
motivo para prosseguir com ele, pois uma pessoa possivelmente não
conseguiria. . . Aquela coisa que compensa é conseguir que cada um lembre o
que ele, ele próprio ou ela, ela própria fizeram. Se eles mantiverem apenas esse
pensamento firmemente na mente, isso tornar-se-á uma completação perfeita.

Remédios

Uma forma de aliviar esta condição é fazer com que tanto o marido como
a mulher, escrevam os seus overts e aquilo que ocultaram do seu parceiro
conjugal. Cada membro do casal põe no papel os seus overts e as suas ocultações,
dando os detalhes do tempo e lugar em que os seus overts/ocultações
foram feitos e, o que é que fizeram e/ou ocultaram. Quando isto estiver
completamente feito, a pessoa consegue sentir alívio e um regresso da
responsabilidade. (Este procedimento de como escrever os seus overts e as
suas ocultações está descrito ao pormenor no Capítulo 9 – “Honestidade e
Integridade” )

Pode haver ocasiões onde o escrito de overts e ocultações não aliviam
completamente o desacordo entre os cônjuges. Sempre que isto acontecer,
deve-se contactar um auditor de Scientology para ajudar a rectificar o assunto.
Um auditor é alguém que foi treinado e é qualificado para aplicar o
processamento de Scientology a indivíduos para seu benefício. O Processamento
é uma forma especial de aconselhamento personalizado, único em Scientology e
que ajuda alguém a ver a sua própria existência e que melhora as suas capacidades.

Outra resposta para restaurar um elevado nível de comunicação entre os
parceiros de um casamento é o Aconselhamento Matrimonial de Scientology.
Isto também é proporcionado por um auditor de Scientology.

O marido e mulher devem utilizar comunicação boa e honesta, entre si,
para criarem e continuarem um casamento feliz e preenchido. Se ambas as
pessoas envolvidas se esforçarem por manter os acordos que fizeram e
aderirem ao código moral e, se o casal mantiver a comunicação livre e aberta
entre si, estarão a fortalecer a sua relação.

.
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Uma ocultação é um acto anti-sobrevivente não 
divulgado. Se um marido e uma mulher têm ocultações, 
o casamento sofrerá.

Um auditor de Scientology 
consegue ajudar a restaurar a
comunicação entre o casal 
aliviando-os das suas 
transgressões.

Ocultação

Ocultação

Ocultação

Ocultação
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Comunicação aberta e livre, é vital para qualquer relação plena
e duradoura.
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A COMUNICAÇÃO 
NO CASAMENTO

Existe outro factor chave na criação de um casamento bem-sucedido, ou
para reparar um que se tenha deteriorado. E esse factor chave também envolve
a comunicação – o intercâmbio de ideias entre os dois indivíduos.

A comunicação é, na realidade, a raiz de um matrimónio bem-sucedido, a
partir do qual uma grande união pode crescer. Não-comunicação é a rocha
contra a qual o navio esmagará estrondosamente a sua quilha.

Em primeiro lugar, os homens e as mulheres não são muito cuidadosos
com “quem devem escolher para casar”. Na ausência de um treino básico
sobre neurose, psicose, ou como julgar um bom cozinheiro ou uma pessoa
bem remunerada, essa coisa enganadora, traiçoeira e nem sempre fácil de
identificar, chamada “amor”, é o único factor orientador na selecção de
parceiros. É esperar demais que uma sociedade que está acima do nível das
formigas, seja inteiramente prática acerca de uma instituição que, como o
casamento, basicamente nada tem de prático. Logo, não é de admirar que a má
selecção de parceiros prossiga com um tal à vontade.

Existem maneiras, no entanto, não apenas para seleccionar um parceiro
matrimonial, mas também para garantir a continuação desse casamento; e
essas maneiras são simples. Dependem todas uniformemente da comunicação.

Tem que haver alguma paridade (equilíbrio) de intelecto e sanidade entre
marido e mulher para que eles tenham um casamento bem sucedido. Na
cultura Ocidental espera-se que as mulheres tenham algum domínio das
ciências humanas (estudos culturais como as Línguas, Literatura, Filosofia, e
Arte) e ciências. Não é tão fácil medir as suas capacidades no que diz respeito
à segunda dinâmica ou à sua sanidade. (Uma dinâmica é um impulso em
direcção à existência numa área da vida. A segunda dinâmica é o impulso para
a existência como geração futura. Tem duas divisões: sexo e a unidade
familiar. O Capítulo 2 deste livro trata do tema das dinâmicas).

-
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No passado fizeram-se esforços para determinar a sanidade por meio de
testes de manchas de tinta, cubos e testes com berlindes para ver se alguém
tinha perdido alguma sanidade. As figuras resultantes tinham que ser
pessoalmente interpretadas com uma bola de cristal e depois novamente
interpretadas para serem aplicadas.

Em Scientology existe um teste para avaliar a sanidade e para comparar a
sanidade, que é tão simples que qualquer pessoa o pode aplicar. Qual é o
“retardo de comunicação” do indivíduo? “Retardo” significa um intervalo
entre acontecimentos. Quando algo lhe é perguntado, quanto tempo é que ele
demora a responder? Quando lhe é dirigida uma observação, quanto tempo
leva ele a registar e a responder? O lapso de tempo é o que se chama o retardo
de comunicação. As respostas mais rápidas denotam as mentes rápidas e mais
sãs, desde que a resposta tenha sequência lógica; as respostas “lentas” indicam
menos capacidade e menos sanidade. Os parceiros matrimoniais que tiverem
o mesmo retardo de comunicação dar-se-ão bem; quando um parceiro for
rápido e o outro for lento, a situação tornar-se-á insuportável para o parceiro
rápido e miserável para o lento. Além disso, quando aplicada Scientology, será
mais velozmente activa no caso do parceiro rápido e assim a disparidade
debaixo de processamento crescerá para além da capacidade de cada um para
lidar com o assunto.

Como processar um casamento e mantê-lo como um casamento, é um
problema que um grande número de auditores gostaria de ver solucionado.
Não é um problema assim tão difícil. Uma pessoa toma o cônjuge com retardo
de comunicação mais lento do grupo e processa esse primeiro, já que este vai
ser o caso mais duro e demorado. Ao acelerarmos o mais lento, a paridade
aproxima-se do parceiro mais rápido e assim não será oferecida objecção. Se
se escolhe o mais rápido dos parceiros para processar ou, se ambos entram em
processamento ao mesmo tempo, a proporção não se equilibrará, mas sim
afastar-se-á e uma brecha matrimonial seguir-se-á.
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A reparação de um casamento que se está a desfazer nem sempre requer
processamento dos parceiros matrimoniais. Pode suceder que outro factor
familiar esteja em questão. Este factor pode ser a pessoa de um parente, tal
como a sogra. Como é que resolvemos este problema? 

Isto, mais uma vez, é simples. A sogra, se houver problemas na família,
é responsável por cortar as linhas de comunicação ou por desviar a
comunicação. Então é cortado a um ou a outro dos parceiros o canal de
comunicação ao qual pertence. Ele sente isto e protesta intensamente.

Existe uma outra maneira de cortar a comunicação, que acontece quando o
ciúme está envolvido. O ciúme é o maior factor na ruptura dos casamentos. O
ciúme surge devido a uma insegurança por parte da pessoa ciumenta, e o ciúme
pode ter fundamento ou não. Esta pessoa receia linhas de comunicação escondidas
e fará tudo para as pôr a descoberto. Isto actua sobre o outro parceiro fazendo-o
sentir, que as suas linhas de comunicação lhe estão a ser cortadas; pois ele pensa,
que ele próprio tem o direito de ter linhas de comunicação abertas, ao passo que o
seu parceiro matrimonial insiste em que ele feche muitas delas. As brigas
resultantes são violentas e, um exemplo disso é o facto de, quando existe o ciúme
na profissão, como por exemplo a de actor, as companhias de seguros não
emitirem apólices – a taxa de suicídio é demasiado elevada.

Uma pessoa que é ciumenta, tem algo de errado no tema da comunicação e, ao
seleccionar o parceiro que será processado primeiro, o auditor deve seleccionar a
pessoa ciumenta.

O tema da aplicação de Scientology ao casamento poderia ser coberto em
muitos capítulos mas dá-se aqui a chave básica para um casamento com sucesso:
Comuniquem!
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AJUDA PARA 
UMA DISCUSSÃO 
COM O CÔNJUGE

Uma “ajuda” é uma acção que pode ser feita para aliviar um desconforto
de tempo presente e ajudar uma pessoa a recuperar mais rapidamente de uma
acidente, perturbação ou doença.

Sempre que as tensões conjugais não tenham sido abordadas e manejadas
durante algum tempo, podem resultar em violência. Discussões sérias
conseguem causar bastante perturbação emocional a qualquer dos parceiros,
ou ambos, e a ameaça de perda provocada por essas discussões pode ser
profunda.

Sempre que ocorreu uma discussão entre parceiros conjugais, a seguinte
ajuda é feita para ajudar a manejar qualquer trauma emocional na mulher e/ou
no marido.

Esta ajuda pode ser feita pelos membros do casal  um a seguir ao outro
depois da discussão ou pode ser usada por outra pessoa para ajudar um ou
ambos os parceiros.

Procedimento

1. Diga à pessoa que os vai ajudar a ultrapassar qualquer reacção
emocional adversa por causa da discussão.

2. Faça com que a pessoa se sente numa cadeira confortável, à sua frente.

3. Diga à pessoa: “Diz-me em que locais um(a) marido/esposa zangado(a),
estaria seguro(a)”. Por exemplo, se você fizer isto à mulher, dirá: “Diz-me em
que locais um marido zangado estaria seguro ”

, ,

.
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4. Obtenha uma resposta da pessoa e acuse a recepção dessa resposta com
um “Obrigado” ou um “Muito bem”, etc.

5. Depois diga à pessoa: “Diz-me em que lugares um(a) marido/esposa
zangado(a) te encontraria seguro(a).”

6. Obtenha uma resposta e agradeça-a.

7. Repita os passos 3 a 6 uma e outra vez até a pessoa voltar a estar
novamente feliz e se tenha dado conta de algo – acerca de si própria, do seu
cônjuge, da situação ou simplesmente da vida em geral.

Quando isto acontecer, diga à pessoa: “Fim de Ajuda.”

Assegure-se de não avaliar as respostas da pessoa por ela, ou dizer-lhe
como deveria responder, ou o que você pensa da situação. Não se zangue com
a pessoa por causa das respostas dela. Isso é destrutivo e pode impedir todos
os ganhos potenciais da ajuda.

Esta ajuda não é um manejo para o que causou a discórdia ou o conflito.
Uma vez que a perturbação imediata esteja sob controlo, as razões para a
discussão devem ser averiguadas. Por exemplo, um outro partido tal como um
familiar ou amiga(o) do cônjuge pode estar a criar a fricção entre o casal.
Sempre que este terceiro partido, normalmente escondido, é posto a
descoberto como sendo a fonte dos conflitos, estes resolvem-se. O terceiro
partido seria analisado e manejado com as técnicas descritas no Capítulo 8 –
Como Resolver Conflitos. Qualquer que seja a causa da dificuldade, deve
encontrar-se um manejo completo para ela, e este deve ser arranjado e
implementado.
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Os efeitos de uma 
discussão com o 
cônjuge podem 
prolongar-se até 
muito tempo depois de 
a discussão ter sido 
ultrapassada.

Neste caso, duas 
simples questões: 
“Diz-me em que locais 
um marido zangado, 
estaria seguro” e 
“Diz-me em que lugares 
um marido zangado te 
encontraria segura”, 
podem ajudar a pessoa 
a libertar a sua atenção 
dessa situação.

As perguntas e 
as respostas são 
repetidas uma e 
outra e outra 
vez. . .

. . . e ajudam a pessoa a 
recuperar-se de 
qualquer reacção 
emocional adversa da 
discussão.
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MANTER 
UM CASAMENTO

Um casamento pleno tem, como ingrediente essencial, um elevado
nível de comunicação entre os parceiros conjugais. Quando a relação se
torna tensa, se eles revelam os overts e ocultações no casamento, este
recuperar-se-á.

Uma pessoa não deve acreditar que ele se restabelecerá, sem umas quantas
frigideiras a voar – você seria um perfeccionista se acreditasse que isso
aconteceria. E não acredite que pode repará-lo todo numa noite, pois a
quantidade de overts e ocultações pode levar um pouco mais a expor.

Um casamento pode existir, mas não sem uma comunicação de duas vias.
E não pode existir, a menos que seja continuamente postulada a sua existência
pelas partes envolvidas. Se fizermos isto temos um casamento.

Assim, um casamento consistiria em formar uma associação entre pessoas,
sem actos overt e ocultações, postulando-se a sua existência e a sua continuidade
para a perpetuação mútua e protecção dos membros e do grupo.

É um acordo muito simples; na verdade, é um acordo bastante satisfatório
se continuar a ser simples, mas um acordo muito complexo se o não continuar
a ser.

 Não são as sogras que estragam os casamentos. Você poderia dizer sem
pensar, que as sogras deveriam ser todas fuziladas e coisas do género, e assim
poderíamos ter casamentos livres e que isso seria bom. Ou podíamos ter o
sufrágio das mulheres (direito a votar) e que assim o casamento estaria bem,
ou que poderíamos ter emancipação total, divórcio instantâneo, e o casamento
seria bom.

Tod s estes “pensos” sociais sem sentido, são apenas esforços para ter um
casamento, sem realmente ter um casamento. Nunca nenhuma destas coisas
alguma vez constitui um casamento – divórcio rápido ou impedir isto ou
aquilo.

o
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Os chineses são o oposto, um casamento acontece, mas não há um
casamento na realidade, porque o ancião da família do marido continua a ser
o chefe da família e a esposa continua ainda a servir a mãe do marido e, tudo
se torna muito complicado.

Nós estamos rodeados de montes de regras desse tipo de coisa. Não nos
importa de que regras eles estão rodeados, desde que haja livre comunicação
entre os membros dessa família, desse grupo. E se houver uma comunicação
livre entre os membros desse grupo, a sua afinidade será suficientemente
grande para suportar os choques, as derrotas e as pancadas da vida, e a vida
lança-nos umas tantas derrotas, pancadas e choques de vez em quando.

Se as pessoas ligadas à família não se apoiam mutuamente, então estes
choques podem ser duros de uma forma ou outra. A pessoa faz uma coisa e,
aparentemente, pensa que lhe estão a fazer coisas a ela e tenta ter sucesso e não
consegue. Mas numa base auto-apoiante, de apoio mútuo, as pessoas têm uma
hipótese melhor do que o que conseguiram sozinhas. E esta é uma das
filosofias na qual assenta o casamento.

Claro que uma criança não conseguiria alcançá-lo de todo e nenhum de
nós teria chegado onde chegou se não tivesse havido um casamento. O padrão
biológico das relações familiares e do crescimento é o que continuará com a
Humanidade.

Mas um casamento pode existir. Qualquer casamento, independentemente
das tensões, pode ser reparado. n
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EXERCÍCIOS RÁTICOS
Aqui estão exercícios relacionados com o casamento. Fazer estes exercícios
vai ajudar a aumentar a sua compreensão sobre aquilo de que um casamento é
feito e como um casamento pode ser melhorado.

1 Pense num casal de pessoas casadas que conheça e determine o que estão
eles a fazer para criar o seu casamento. Estão ambos a trabalhar para
continuar a criar o casamento, ou está um ou outro ou ambos a fazer
menos do que deviam? Pense em, ou observe directamente, outros casais
casados que conheça, e faça uma estimativa de quanto os parceiros estão
a fazer para criar o casamento, até ser muito real para si que o casamento
é algo que se cria.

2 Pense numa situação que observou ou experimentou, onde alguém
continuou a criar algo e mais tarde cessou de o fazer.

3 Encontre alguém que esteja a ter algum tipo de dificuldades no
casamento e ajude-o ou ajude-a, fazendo a pessoa ler pelo menos alguns
dados contidos neste capítulo.

4 Determine o retardo de comunicação de alguém. Aborde a pessoa e
faça-lhe uma pergunta simples como: “Quantas portas há neste quarto?”
ou “Que dia é hoje?”, repare quanto tempo leva a pessoa a responder à
pergunta que fez. A partir disto determine se a pessoa tem um longo ou
curto retardo de comunicação.

P
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

As pessoas reconhecem que um casa-
mento feliz e a família formam um pilar
estável da sociedade, apesar dos convites
para seguir a filosofia “moderna” de que
os divórcios e famílias de pais solteiros
são inevitáveis, e o casamento “não
funciona”. A tecnologia de Scientology é
usada por milhares de pessoas para criar e
manter casamentos de sucesso ou para
salvá-los quando saíram dos carris. Numa
ampla sondagem de Scientologists ne-
nhum (0 por cento) pensou que o casa-
mento era como um estado indesejável e
91,2% julgou-o vital ou desejável. Os casa-
mentos em Scientology não têm só su-
cesso, são produtores de unidades
familiares estáveis. Só 2,8% de todos os
casais Scientologists não têm filhos, ao
passo que nos Estados Unidos, por exem-
plo, 49% dos casados não têm filhos. No
entanto, se questionasse até uma pessoa
aparentemente cínica acerca da funciona-
lidade do casamento ou se este é desejável,
provavelmente descobriria que a pessoa
deseja um casamento feliz e que fracassos
passados, quer experimentados ou obser-
vados, enterraram esse desejo. Certamente
os seguintes testemunhos parecem salien-
tar isso:

Duas pessoas estavam a ter dificuldades
extremas no casamento. O marido tinha
absolutamente decidido acabar com o
casamento e já estava no processo de
dividir os bens. A mulher pediu a um

resultado foi este:

“A mulher queria realmente salvar o
casamento, mas o marido não, apesar de
ele relutantemente concordar em fazer
aconselhamento. Quando comecei a acon-
selhá-los, ele estava a fazer isto como uma
mera “formalidade”. Mas depois de um
número de horas de aconselhamento, esta
situação fez uma reviravolta de 180 graus
e o casamento deles estava salvo. Eles
estavam ambos muito apaixonados nova-
mente e foram poupados do trauma que
acompanha o divórcio.”

Nada funcionara para um casal de Nova
Iorque que estava a tentar salvar o seu
casamento, portanto concordaram em
separar-se. Um amigo mandou-os à igreja
de Scientology para aconselhamento e
quando isto estava completo a mulher
estava radiante.

PROBLEMAS NO CASAMENTO

93,6%

Problemas 
resolvidos

6,4%

A efectividade do uso de 

problemas no casamento 
é impressionante à luz 
do número crescente de 
divórcios na sociedade. 
Uma sondagem aos 

tinham dificuldades 
sérias no casamento 
revelou um esmagador 
índice de sucesso 
em resolver estes 
problemas.

Problemas não 
resolvidos

Scientology para resolver 

Scientologist para os aconselhar. E o

Scientologists que 
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“Bem, o que posso dizer! Sinto-me muito
bem acerca de mim e do meu marido. Há
duas semanas atrás eu não conseguia ver
como poderíamos ficar juntos. Passo a passo
cada um de nós tomou responsabilidade
por nós próprios. Então começámos a
tomar responsabilidade um para o outro.
Nós costumávamos estar em muito boa
comunicação antes de nos afastarmos,
mas desde que completámos este aconse-
lhamento, acabámos com as frases de um
e do outro e agora sai da nossa boca a
mesma coisa ao mesmo tempo! Somos
ambos agora pessoas novas. Devo a
minha vida mil vezes ao Capelão.”

O estudo de alguns escritos do
Sr. Hubbard sobre o assunto do casamento
ajudou um casal em Los Angeles a
melhorar o seu casamento.

“Cada vez que aprendíamos algo
novo, um ou outro aplicava isso. Desco-
brimos que nos tornámos muito mais
positivos na comunicação um com o
outro. À medida que aprendíamos mais,
era como uma aventura – cada dia do
nosso casamento era algo que se ansiava,
algo muito excitante, algo que criávamos
cada dia. Francamente nunca foi tão
bom anteriormente, isto foi só desde que
lemos acerca disso. Encontrámo-nos um
ao outro outra vez – e a nós próprios.”

Através da aplicação da tecnologia de
overts e ocultações, uma jovem mulher
de Santa Bárbara, Califórnia, foi capaz de
salvar o casamento dos seus pais.

“A minha mãe e padrasto estavam
aborrecidos um com o outro e cada um
estava a contar-me coisas más acerca do
outro, e apesar de eu ser relativamente
nova nessa altura, uma das coisas que eu
aprendera dos cursos de Scientology, era
o assunto das acções nocivas e o que
estas causam, e que o Homem como um
ser, era basicamente bom.

“Tendo visto a minha mãe deixar um
casamento e o seu segundo casamento,
que começara brilhantemente a despeda-
çar-se, eu decidi fazer algo acerca disso.
Analisei alguns básicos de comunicação
com os meus pais, e o facto de que a
personalidade básica é basicamente boa.
Mostrei-lhes o que acontece a uma
pessoa quando comete acções nocivas e
os resultados e também o que é que torna
uma pessoa crítica acerca de alguém.
Ambos ouviram em silêncio e depois
analisei o facto de que no início do seu
casamento eles diziam tudo um ao outro
e estavam em boa comunicação – e como
restaurar isso. Quando tive a certeza de
que eles compreenderam completamente,
disse-lhes que eles podiam aplicar isso
ao seu casamento.

“Depois disso, nenhum dos dois disse
algo critico acerca do outro nos últimos
treze anos e eles ainda estão muito apai-
xonados. Agora ambos comunicam o seu
amor por mim e um pelo outro e temos um
respeito muito forte uns pelos outros ”.
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Revelar actos overt e ocultações um ao
outro era uma coisa esperada de um casal
de Los Angeles que são Scientologists.
Falando acerca disso o marido disse:

“Desde que contámos actos overt e
ocultações um ao outro, como uma acção
básica de manter o nosso casamento a ir
bem, ouvimo-nos um ao outro. Isto é uma
coisa tão simples, mas por causa disso, o
nosso casamento continua a florescer.”

Um casal de Orange County, Califórnia,
que não se estava a dar nada bem juntos,
aplicou os dados neste livro. A mulher
disse:

“Isto é a melhor coisa que alguma vez
aconteceu ao nosso casamento. Tenho tanto
amor pelo meu marido – mais do que
alguma vez anteriormente. É a primeira
vez que fui capaz de dizer algo a alguém e
sentir que isso está bem. Existe muito mais
confiança. Existia tanta comunicação ina-
cabada, que está agora terminada. Agora
sei que se surgir algo, a nossa comunicação
pode resolver isso.”

Em Melbourne, na Austrália, um casal
estava a discutir cronicamente tanto, que
até os filhos não conseguiam escapar à
infelicidade do casamento deles. Eles
foram capazes de manejar esta situação
usando a tecnologia do Sr. Hubbard para
manejar actos overt e ocultações.

“Sinto-me grandemente aliviada de
aborrecimentos passados e estou em muito
boa comunicação com o meu marido.

Livrar-nos de actos overt e ocultações, não
importa quão grandes ou pequenos, traz de
volta tanta afinidade, realidade e comuni-
cação. Posso falar com o meu marido
acerca de qualquer coisa e descobrir que
tenho muito mais a dizer e que até alarguei
a minha comunicação a novos tópicos não
antes falados. As discussões já não estão aí;
se existe um problema, ele é discutido cal-
mamente. As crianças já não têm os seus
ouvidos importunados e a comunicação
deles também aumentou. Qualquer pessoa
que esteja a ter problemas no casamento e
não possa comunicar deve aplicar a
tecnologia de actos overt e ocultações.
Sinto-me outra vez como ‘nova’ espiritual-
mente e, muito mais feliz.”

Apesar do desejo sincero de ter um
casamento que durasse toda uma vida,
uma jovem mulher já se tinha divorciado
duas vezes.

“Já tinha estado casada três vezes.
Antes de encontrar as descobertas do
Sr. Hubbard sobre o casamento, eu pensava
que estava destinada a ir de casamento
em casamento à procura do homem ‘perfeito’.
Ena! Como eu estava errada acerca disto!
Estou casada com o meu marido há sete
anos e agora sei porque é que eu ‘nunca
consegui ser feliz com’ os meus maridos
anteriores, é porque agora tenho as fer-
ramentas para ser realmente feliz, eu sei
que este casamento é para o resto das
nossas vidas ”.
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Separação e divórcio parecem por vezes
ser a única solução lógica para problemas
conjugais. Dirigir a atenção para o
mecanismo de overts e ocultações pode
proporcionar uma verdadeira solução
para uma relação instável.

“Antes do aconselhamento matrimo-
nial de Scientology eu tinha a certeza
absoluta de que queria ir-me embora!
Dava por mim a pensar nas coisas que eu
faria e como seria a minha vida sem o
meu marido. O aconselhamento foi uma
espécie de magia. Agora sinto que sou
capaz de comunicar os meus verdadeiros
sentimentos ao meu marido e o meu
amor por ele como companheiro voltou.
Se me tivesse ido embora como tinha a
certeza de que queria ir, teria desperdi-
çado uma vida linda com um homem
excelente.”

Um casal cuja relação não tinha
nenhum problema específico decidiu
receber aconselhamento matrimonial de

casamento. Eis o que o marido disse ao
completar o aconselhamento:

“Foi muito bom aclarar a comunica-
ção entre a minha mulher e eu. Agora temos
um nível muito elevado de afinidade,

realidade e comunicação um em relação
ao outro, e somos capazes de comunicar
sobre qualquer assunto. Este aconselha-
mento não é só para os que estão à beira
do divórcio, mas para qualquer casal cujo
casamento seja passível de melhorar. O
aconselhamento funciona.”

Uma mulher de Phoenix disse estas
palavras acerca do salvamento do seu
casamento através da aplicação da tecnologia
do Sr. Hubbard:

“Ao fim de cerca de dois anos de
casamento, o meu marido e eu falávamos
de divórcio. A tensão e a desarmonia
agravaram-se tanto que mal suportáva-
mos dormir ao lado um do outro e quase
todos os comentários que qualquer de nós
fazia era mal interpretado pelo outro.
Era uma agonia extrema porque eu o
amava muito; cada nova perturbação era
como um punhal cravado no coração.

“Bem, eu sabia que não me ia divorciar
e por isso a única solução era obter o
aconselhamento matrimonial de Scientology.
Reunimo-nos com um capelão e em cerca
de uma hora e meia tínhamos encontrado
a raiz do problema. Depois foi preciso
algum trabalho para pôr a nossa relação
de novo num estado bom e estável, mas

Scientology apenas para melhorar o seu
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agora é excelente. Pode haver uma
perturbação aqui ou um momento em
baixo ali mas não se trata de desastres –
simplesmente manejamos! Simples mas
poderoso.”

Um casal suíço descobriu através de

continuada do casamento usando a comu-
nicação:

“Tive duas outras relações antes de
casar e nenhuma delas teve muito êxito.
Para mim era um grande jogo entrar em
comunicação com um homem, conhecê-lo
e iniciar uma relação – mas depois eu
parava de criar a relação. Pensava que
tinha conseguido o que queria e por isso
não fazia mais nada. Estas duas relações
terminaram pouco depois de ter começado
porque se tornaram aborrecidas e nós já
não tínhamos nada que dizer um ao
outro.

“Então comecei a aplicar a tecnologia
de Scientology relativa a comunicação e ao
modo de manter um casamento. Compreendi
que o casamento é como um barco que
temos de cuidar e criar sempre. Já estou
casada há mais de dois anos e o nosso
casamento não é nada aborrecido. Pelo
contrário, ao criar a nossa relação e

comunicar sobre tudo o que acontece,
estamos todos os dias a tornar a nossa
relação cada vez mais forte, e este jogo
tem muito mais interesse e aventura que
o jogo que eu jogava anteriormente.”

A comunicação é a raiz do sucesso
conjugal e dela pode crescer uma união
forte. Demasiado frequentemente um
casamento começa a desfazer-se pouco
depois de começar. Revertendo esta
tendência, uma mulher grega descobriu
o valor de Scientology treinando-se nas
perícias de comunicação enquanto criava
uma relação compensadora.

“Tendo aprendido os fundamentos da
comunicação, agora é sem esforço que
comunico a qualquer pessoa exactamente
o conceito que tenho em mente. No meu
casamento compreendi que isto é extrema-
mente útil, pois não entro em discussões
nenhumas; em vez disso, comunico com o
meu marido de maneira muito analítica
e os problemas resolvem-se numa questão
de poucos minutos. Tenho um casamento
muito feliz e o nosso amor um pelo outro
aumenta cada vez mais à medida que o
tempo passa. É muito diferente do que
muitas vezes tenho visto acontecer com
pessoas que não conhecem e aplicam a
tecnologia de Scientology.”

Scientology a importância da criação
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ACERCA DE 
L. RON HUBBARD

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

Nascido em Tilden, Nebraska, a 13 de Marco de 1911, a sua rota de descoberta
e dedicação para com os seus semelhantes começou cedo. “Eu queria que as outras
pessoas fossem felizes e não conseguia compreender porque é que não o eram”,
escreveu acerca da sua juventude e aí estão os sentimentos que guiariam os seus
passos durante muito tempo. Aos dezanove anos de idade, já tinha viajado mais
de quatrocentos mil quilómetros, estudando as culturas de Java, Japão, Índia e
Filipinas.

Regressando aos Estados Unidos em 1929, Ron retomou a sua educação formal
e estudou Matemática, Engenharia e o então recente campo da Física Nuclear: tudo
isso lhe proporcionou ferramentas vitais para pesquisa continuada. Para financiar
essa pesquisa, Ron embarcou numa carreira literária no princ pio dos anos 30 e
depressa se tornou num dos mais lidos autores de ficção popular. Ainda assim,
nunca esquecendo a sua meta primária, ele continuou a sua pesquisa principal
através de extensas viagens e expedições.

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

 

í
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Depois de mais de cinco anos de pesquisa intensa, as descobertas de Ron foram
apresentadas ao mundo em Dianética: . O
primeiro manual popular sobre a mente humana expressamente escrito para o
homem comum, Dianética anunciou uma nova era de esperança para a
humanidade e uma nova fase da vida para o seu autor. Contudo, não cessou a sua
pesquisa e, enquanto uma descoberta após outra eram cuidadosamente codificadas
ao longo dos finais de 1951, nascia a filosofia religiosa aplicada de Scientology.

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

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

O Poder da Mente sobre o Corpo
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GLOSSÁRIO

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.

Ajuda: um processo que pode ser aplicado para
aliviar um desconforto de tempo presente e
ajudar uma pessoa a recuperar-se mais rapidamente
de um acidente, doença ou perturbação.

auditor: uma pessoa treinada e qualificada na
aplicação dos processos de Scientology a indivíduos
para o seu melhoramento. O termo vem do latim
audire, “ouvir”. Ver também processamento neste
glossário.

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

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”. Assimcomunicação: o intercâmbio de ideias através

do espaço entre dois indivíduos.

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

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

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.

postulado: uma conclusão, decisão ou resolução
acera de algo. 

processamento: uma forma especial de aconselha-
mento espiritual, única em Scientology, que ajuda
um indivíduo a olhar para a sua própria existência
e melhorar a sua capacidade para confrontar o que
ele é e onde está. O processamento é uma actividade
precisa completamente codificada com procedimen-
tos específicos.

retardo de comunicação: o período de tempo
decorrendo entre o fazer de uma pergunta e a
resposta dada a essa pergunta específica pela
pessoa questionada.

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.

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

Scientology: 

Scientology provém do latim 

Scientology significa saber acerca do saber.
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