
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IGREJA DE SCIENTOLOGY INTERNACIONAL



Porque é que algumas pessoas estão doentes mais frequentemente do
que outras? Porque é que algumas são mais propensas a acidentes? E
há alguma razão para que outras vivam as suas vidas num
ziguezague emocional, indo bem num dia e mal no outro?

Existe uma explicação e não tem nada que ver com os deuses, o
destino ou a posição das estrelas. De facto, a razão verdadeira por
detrás deste fenómeno – e a sua resolução – foi explicada em .

L. Ron Hubbard foi capaz de ver através das complexidades do
comportamento humano e descobrir os factores subjacentes que explicam
o fenómeno da supressão, nas pessoas – porque é a supressão pelos
outros que causa estes acontecimentos aparentemente acidentais. Nos
excertos das suas obras neste livro, irá descobrir como
reconhecer as pessoas que lhe desejam mal e aquelas que deveriam
ser seus amigos. Irá descobrir porque é que algumas pessoas vão mal
na vida e como pode ajudá-las a recuperar o seu bem-estar. Irá
aprender acerca do mecanismo por detrás desta situação destrutiva,
contudo comum, e as maneiras de impedi-la. É informação que pode
na realidade mudar nítida e imediatamente a sua vida, assim como
tem mudado as vidas de outros.
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á certas características e atitudes mentais que fazem com
que cerca de 20 por cento de uma raça se oponha
violentamente a qualquer actividade ou grupo de
melhoramento. 

Essas pessoas são conhecidas como tendo tendências
anti-sociais. 

Quando a estrutura legal ou política de um país se
torna tal que favorece a colocação dessas personalidades em posições de
confiança, todas as organizações civilizadoras do país são suprimidas e segue-se
uma barbárie de criminalidade e dureza económica.

As personalidades anti-sociais perpetram o crime e os actos criminosos. Os
internados nas instituições muitas vezes encontram a origem do seu estado no
contacto com essas personalidades.

Assim, no que diz respeito ao governo, às actividades policiais e à saúde
mental, para mencionar apenas estes, vemos que é importante ser capaz de
detectar e isolar este tipo de personalidade de maneira a proteger a sociedade
e os indivíduos das consequências destrutivas que resultam se lhes dermos
liberdade para prejudicar os outros.

Como eles são apenas 20 por cento da população e só 2,5 por cento são
mesmo perigosos, vemos que basta um pequeno esforço para podermos
melhorar consideravelmente o estado da sociedade.

Exemplos bem conhecidos, e até estelares, deste tipo de personalidade são,
naturalmente, Napoleão e Hitler, Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie e outros
criminosos famosos foram exemplos bem conhecidos da personalidade anti-
-social. Mas, com tal elenco de personagens na História, descuramos os
exemplos menos estelares e não nos apercebemos de que essas personalidades
existem na vida corrente, muitas vezes despercebidas.

A PERSONALIDADE
ANTI-SOCIAL

H

3



Quando procuramos a razão por que um negócio está a fracassar, iremos
inevitavelmente descobrir, algures na sua hierarquia, a personalidade anti-
-social em grande actividade.

Em famílias que se estão a desmoronar, é comum verificar que uma ou
outra das pessoas envolvidas possuem essa personalidade.

Nos casos em que a vida está a ficar difícil e a fracassar, a análise cuidadosa
da área por um observador treinado detectará a acção de uma ou mais dessas
personalidades.

Como 80% de nós estão a tentar progredir e só 20% estão a tentar impedir-
-nos, as nossas vidas seriam muito mais fáceis de viver se todos estivéssemos
bem informados acerca das manifestações exactas de tal personalidade. Poderíamos
assim detectá-la e evitarmo-nos muito fracasso e sofrimento.

É importante por isso examinar e enumerar os atributos da personalidade
anti-social. Influenciando, como o faz, as vidas diárias de tantos, compete às
pessoas decentes informarem-se melhor a respeito deste assunto.

Uma proporção 
relativamente 
pequena de uma 
raça, cerca de 20 
por cento, t m 
características 
anti-sociais. 
Desproporcionada-
mente para o seu 
número, eles 
causam 
dificuldades aos 
restantes 80 por 
cento.
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Atributos

A personalidade anti-social tem os seguintes atributos:

1. Ele ou ela só fala em termos de generalidades muito amplas. “Eles
dizem ”, “Toda a gente pensa ”, “Toda a gente sabe ” e outras expressões
semelhantes são as que usa continuamente, particularmente ao transmitir
boatos. Quando se lhe pergunta quem é “toda a gente ”, verifica-se normal-
mente que se trata de uma fonte e que, a partir desta, a pessoa anti-social
fabricou o que ela pretende que seja a opinião total de toda a sociedade.

Isto é natural uma vez que, para eles, toda a sociedade é uma grande
generalidade hostil, contra o anti-social especialmente.

2. Tal pessoa lida principalmente com más notícias, observações
críticas ou hostis, invalidação e supressão em geral.

“Bisbilhoteiro” ou “portador de más notícias” ou “boateiro” são termos
conhecidos para descrever essas pessoas.

É notável que uma pessoa destas não transmite uma boa notícia nem um
comentário favorável.

3. A personalidade anti-social altera a comunicação para pior,
quando transmite uma mensagem ou notícias. Detém as boas notícias e
passa apenas as más, muitas vezes embelezadas com invenções.

Esta pessoa também tenta passar “más notícias” que, na realidade, são
inventadas.

4. Uma característica, e uma das coisas tristes no que respeita à
personalidade anti-social, é que ela não reage a tratamento ou reforma.

5. Ao redor dessa personalidade encontramos associados intimidados
ou doentes ou amigos que, quando não conduzidos à loucura, estão
contudo a comportarem-se de uma forma deficiente na vida, a falharem
e sem sucesso.

Estas pessoas causam problemas a outros.
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Quando tratada ou educada, a pessoa associada a uma personalidade anti-
-social, estando sob a influência supressiva da outra, não tem ganhos estáveis
e rapidamente recai ou perde os benefícios da aprendizagem.

Quando submetidos a tratamento físico esses associados habitualmente
não recuperam dentro do período de tempo esperado, mas pioram e têm
convalescenças difíceis.

É completamente inútil tratar, ajudar ou treinar essas pessoas enquanto
permanecerem sob influência da pessoa anti-social.

A maioria dos insanos é insana devido ao seu contacto com pessoas anti-
-sociais e não recuperam facilmente pela mesma razão.

Apesar de injusto raramente encontramos a personalidade anti-social
numa instituição de saúde mental. Só lá estão os seus “amigos” e familiares.

6. A personalidade anti-social habitualmente selecciona o alvo
incorrecto.

Se o pneu está vazio porque passou por cima de pregos, ela amaldiçoa um
companheiro ou outra fonte inocente do problema. Se o rádio do vizinho está
muito alto, ela dá um pontapé no gato.

7. O anti-social não é capaz de acabar um ciclo de acção. Qualquer
acção tem uma sequência na qual a acção é começada, continuada durante o
tempo que for necessário e terminada como planeado. Em ientolog  chama-
-se a isto ciclo de acção.

Ele está rodeado de projectos inacabados.

8. Muitas pessoas anti-sociais irão confessar abertamente os crimes
mais alarmantes quando forçadas a fazê-lo, mas não terão o mínimo
sentido de responsabilidade por eles.

As suas acções pouco ou nada têm a ver com a sua vontade. As coisas “só
aconteceram”.

Não têm qualquer sentido de causação correcto e, por esse motivo, são
incapazes de sentir remorso ou vergonha.
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9. A personalidade anti-social apoia apenas grupos destrutivos e
enfurece-se e ataca qualquer grupo construtivo ou de melhoramento.

10. Este tipo de personalidade só aprova acções destrutivas e luta
contra as acções ou actividades construtivas ou de ajuda.

O artista, em particular, atrai frequentemente as personalidades
anti-sociais, que vêem na sua arte algo que tem que ser destruído e
encobertamente, como “amigos”, tentam destruí-la.

11. Ajudar os outros é uma actividade que leva a personalidade anti-
-social quase à loucura. Contudo, actividades que destroem em nome da
ajuda são apoiadas de perto.

12. A personalidade anti-social tem um mau sentido de propriedade
e pensa que a ideia de alguém possuir alguma coisa é uma falsidade
inventada para enganar as pessoas. Na realidade nunca nada pertence a
ninguém.

A Razão Básica

A razão básica do comportamento da personalidade anti-social reside num
medo oculto dos outros.

Para a personalidade anti-social qualquer outra pessoa é um inimigo, um
inimigo a abater aberta ou encobertamente.

Estão convencidos de que a própria sobrevivência depende de “manter os
outros em baixo” ou “manter os outros ignorantes”.

Se alguém se propuser tornar os outros mais fortes ou mais espertos, a
personalidade anti-social sofre a maior agonia de perigo pessoal.

Pensam que se têm tantos problemas com pessoas fracas e estúpidas à sua
volta, então morreriam se alguma delas se tornasse forte e inteligente.

Estas pessoas têm pavor de confiar em alguém. Mas normalmente disfarçam
e escondem isso.
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Quando esta personalidade enlouquece, o mundo está cheio de
marcianos ou do FBI e cada pessoa que encontra é de facto um marciano ou
um agente do FBI.

Mas a maioria destas pessoas não apresenta sinais exteriores de insanidade.
Parecem ser muito racionais. Podem ser muito convincentes.

Contudo, a lista dada atrás é constituída por coisas que esta personalidade não
pode detectar em si própria. Isto é tão verdade que se se pensar que se possui
uma delas, não se é de certeza anti-social. A autocrítica é um luxo a que o anti-
-social não se pode dar. Eles têm que ter razão porque na sua opinião estão em
perigo permanente. Se se demonstrar a um deles que não tem razão é possível
que ele fique gravemente doente.

Só a pessoa sã, bem equilibrada, tenta corrigir a sua conduta.

Alívio

Se, por meio de procura e descoberta adequadas, a pessoa eliminar do seu
passado as personalidades anti-sociais que conheceu e depois se desconectar,
ela pode sentir um grande alívio.

De forma semelhante, se a sociedade reconhecesse este tipo de
personalidade como um ser doente e a isolasse, como hoje em dia se isolam as
pessoas com varíola, poderiam ocorrer recuperações tanto sociais como
económicas.

Não é provável que as coisas melhorem enquanto se permitir a 20% da
população dominar e prejudicar as vidas e empreendimentos dos restantes
80%.

Tal como o governo da maioria é a prática política actual, também a
sanidade da maioria se deve exprimir nas nossas vidas diárias sem
interferência e destruição das pessoas socialmente doentes.

O que é de lamentar é que eles não permitem que os ajudem e, no caso de
alguém tentar ajudá-los, não reagem ao tratamento.

A compreensão e capacidade de reconhecer tais personalidades pode
causar uma mudança importante na sociedade e nas nossas vidas.
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A personalidade 
anti-social tem um terror 
escondido dos outros.

Qualquer outra
pessoa é um inimigo

a abater aberta ou
encobertamente.

Um indício da
personalidade anti-
-social é que ela lida
principalmente com

observações críticas ou
hostis, invalida ão e
supressão em geral.

Não fiques triste. 
Nem toda a gente 
nasce com talento.
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A PERSONALIDADE
SOCIAL

Devido às suas ansiedades o Homem é propenso à caça às bruxas.

Basta designar “pessoas de chapéu preto” como maus e pode-se dar início
à matança das pessoas que usam chapéus pretos.

Esta característica permite à personalidade anti-social provocar facilmente um
ambiente caótico ou perigoso.

O Homem não é naturalmente corajoso ou calmo na sua condição humana.
E não é necessariamente mau.

Até a personalidade anti-social à sua maneira retorcida tem a certeza de
que está a fazer o que é melhor e considera-se habitualmente a única pessoa
boa à sua volta, fazendo tudo para o bem de todos; a única falha no seu
raciocínio é que se se matar todos os demais não fica ninguém para ser
protegido dos males imaginários. A conduta no seu ambiente e em relação aos
seus semelhantes constitui o único meio de detectar tanto a personalidade
social como a personalidade anti-social. Os seus motivos pessoais são semelhantes,
autopreservação e sobrevivência. Elas apenas tentam consegu -los de forma
diferente.

Por isso, como o Homem não é naturalmente nem calmo nem corajoso,
qualquer um tem, em maior ou menor grau, tendência a estar alerta
relativamente a pessoas perigosas e, por este motivo, pode dar-se início à caça
às bruxas.

Consequentemente, é ainda mais importante identificar a personalidade
social do que a personalidade anti-social. Evita-se assim “abater” o
inocente por mero preconceito ou antipatia ou devido a algum mau
comportamento momentâneo.

É mais fácil definir a personalidade social se a compararmos com o seu
oposto, a personalidade anti-social.

Esta distinção é fácil de fazer e nunca se deve criar um teste que isole
apenas o anti-social. O mesmo teste tem que mostrar quer as acções mais
elevadas do Homem quer as mais baixas.

Um teste que identifique só as personalidades anti-sociais sem ser capaz de
identificar a personalidade social seria um teste supressivo. Seria como

10

i



responder “Sim” ou “Não” à pergunta “Você ainda bate na sua mulher?”
Qualquer pessoa que fizesse o teste podia ser considerada culpada. Este
mecanismo pode ter sido o mais adequado no tempo da Inquisição, mas não
satisfaz as necessidades modernas.

Como a sociedade funciona, prospera e vive unicamente graças aos
esforços das personalidades sociais, temos que ser capazes de as identificar,
pois são elas que valem a pena, não as anti-sociais. São as sociais que têm que
ter direitos e liberdade. Presta-se atenção aos anti-sociais unicamente para
proteger e ajudar as personalidades sociais na sociedade.

Todos os governos de maioria, intenções de civilizar e mesmo a raça
humana fracassarão se, na sociedade, não formos capazes de identificar e
impedir as personalidades anti-sociais e ajudar as personalidades sociais a
progredir. Pois a própria palavra “sociedade” implica conduta social, e sem ela
não existe sociedade em absoluto, apenas uma barbárie em que todos os
homens, bons ou maus, estão em perigo.

A apresentação de uma forma de reconhecer as pessoas perigosas tem um
ponto fraco; é que elas podem então aplicar as características a pessoas
decentes para que estas sejam perseguidas e eliminadas.

O canto do cisne de qualquer grande civilização é a melodia tocada por
setas, machados ou balas usados pelos anti-sociais para chacinar todos os
homens decentes.

O Governo só é perigoso quando pode ser usado a seu favor pelas
personalidades anti-sociais. O resultado final é a eliminação de todas as
personalidades sociais e o colapso consequente do Egipto, da Babilónia, de
Roma, da Rússia ou do Ocidente.

Verifica-se nas características da personalidade anti-social que a inteligência
não é um indicador de anti-social. Eles são inteligentes ou estúpidos ou de
inteligência média. Por isso aqueles que são extremamente inteligentes podem
elevar-se a alturas consideráveis, mesmo a chefes de estado.

A importância, as capacidades ou o desejo de se elevar acima dos outros
também não são indicadores de anti-social. Quando se tornam importantes ou
se elevam eles tornam-se bastante visíveis devido às consequências gerais dos
seus actos. Mas também é possível que eles sejam apenas pessoas sem
importância ou tenham cargos muito baixos e não desejem mais.

11



Assim, são apenas as doze características mencionadas que identificam a
personalidade anti-social. E o reverso destas mesmas doze constitui o único
critério da personalidade social, se se quiser ser exacto com relação a elas.

A identificação ou rotulação duma personalidade anti-social não pode ser
feita com honestidade e precisão a não ser que, no mesmo exame feito à
pessoa, seja também revisto o lado positivo da sua vida.

Todas as pessoas sob stress podem ter reacções momentâneas de conduta
anti-social. Este facto não faz delas personalidades anti-sociais.

A verdadeira pessoa anti-social tem características anti-sociais em maior
número.

A personalidade social tem as características sociais em maior número.

Por isso, temos que examinar, tanto o bom como o mau antes de
podermos rotular fielmente o anti-social ou o social.

Ao rever estes assuntos, é melhor utilizar depoimentos e provas bastante
claros. Um ou dois exemplos isolados não determinam nada. Deve-se examinar
todas as doze características sociais e todas as doze características anti-sociais e
decidir com base em provas reais, não em opinião.

As doze características principais da personalidade social são as
seguintes:

1. A personalidade social é específica ao relatar as circunstâncias.

“João Silva disse ”, “O Jornal Estrela relata ” e indica as origens dos
dados quando importantes ou possíveis.

Pode usar a generalidade “eles” ou “as pessoas”, mas isso raramente
acontece ao fazer declarações ou dar opiniões de natureza alarmante.

2. A personalidade social anseia por transmitir boas notícias e tem
relutância em transmitir notícias más.

Pode nem se preocupar em transmitir críticas quando isso não interessa.

Está mais interessada em que a outra pessoa se sinta apreciada e querida
do que em que os outros antipatizem com ela, e tem tendência para pecar mais
por encorajar do que por criticar.

3. A personalidade social transmite a comunicação sem muitas alterações
e, se omite alguma coisa, a tendência é para omitir assuntos nocivos.

Não gosta de ferir os sentimentos das pessoas. Às vezes peca por se abster de
transmitir notícias ou ordens que pareçam críticas ou desagradáveis.
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4. Tratamento e reforma funcionam muito bem com a personalidade
social.

Apesar de às vezes as pessoas anti-sociais prometerem emendar-se, elas
não o fazem. Só a personalidade social pode mudar e melhorar facilmente.

Muitas vezes basta chamar a atenção da personalidade social para uma
conduta indesejada para que esta a mude completamente para melhor.

Não são necessários códigos criminais e punições violentas para ajustar as
personalidades sociais.

5. Os amigos e associados da personalidade social têm tendência a
estar bem, felizes e de bom moral.

A personalidade verdadeiramente social provoca frequentemente
melhorias na saúde e no moral só com a sua presença.

Pelo menos não diminui os níveis existentes de saúde e moral dos seus
associados.

Quando doente, a personalidade social cura-se ou recupera de forma
previsível e é receptiva a terapias bem-sucedidas.

6. A personalidade social tem tendência a seleccionar os alvos
correctos a corrigir.

Arranja o pneu que está em baixo em vez de atacar o pára-brisas.

Consequentemente, nas artes mecânicas, é capaz de reparar as coisas e
pô-las a funcionar.

7. Se possível, a personalidade social completa normalmente os
ciclos de acção iniciados.

8. A personalidade social envergonha-se das suas más acções e tem
relutância em confessá-las. Toma responsabilidade pelos seus erros.

9. A personalidade social apoia grupos construtivos e tem tendência
a protestar contra os grupos destrutivos ou a resistir-lhes.

10. A personalidade social protesta contra as acções destrutivas.
Colabora com as acções construtivas e úteis.

11. A personalidade social ajuda os outros e opõe-se a actos que os
prejudiquem.

12. Para a personalidade social a propriedade é propriedade de
alguém e ela evita ou desaprova o seu roubo ou má utilização.
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A Motivação Básica
A personalidade social opera naturalmente com base no maior bem.

Não é perseguida por inimigos imaginários mas reconhece os inimigos
reais quando eles existem.

A personalidade social quer sobreviver e quer que os outros sobrevivam,
enquanto a personalidade anti-social quer de facto, secretamente, que os outros
sucumbam.

Basicamente, a personalidade social quer que os outros sejam felizes e
sejam bem-sucedidos, enquanto que a personalidade anti-social é muito
inteligente em fazer com que os outros sejam bastante mal sucedidos.

A pista básica para a personalidade social não está realmente nos seus
sucessos, mas sim nas suas motivações. A personalidade social quando bem-
sucedida é muitas vezes alvo do anti-social e por esta razão pode falhar. Mas

as suas intenções incluem os outros no seu sucesso, enquanto que o anti-social
só aprecia a ruína dos outros.

Se não pudermos detectar a personalidade social e mantê-la a salvo de
repressões imerecidas e detectar também o anti-social e controlá-lo, a nossa
sociedade continuará a sofrer de insanidade, criminalidade e guerra, e o
Homem e a civilização não aguentarão.

De todas as nossas capacidades técnicas em ientolog , esta diferenciação
está no nível mais alto já que, se falhar, nenhuma outra capacidade pode
subsistir, pois a base para o seu funcionamento – a civilização – não estará
aqui para que ela subsista.

Não esmaguem a personalidade social, e não deixem de incapacitar o anti-
-social nos seus esforços para prejudicar o resto de nós.

O facto de um homem se elevar acima dos seus semelhantes ou ter um
papel importante não faz dele uma personalidade anti-social. O facto de uma
pessoa ser capaz de controlar ou dominar os outros não faz dela uma
personalidade anti-social.

São as suas motivações ao fazê-lo e as consequências dos seus actos que
distinguem o anti-social do social.

Se não compreendermos e aplicarmos as verdadeiras características dos
dois tipos de personalidade continuaremos a viver na incerteza de quem são
os nossos inimigos e, permitindo isso, sacrificaremos os nossos amigos.

Todas as pessoas cometeram actos de violência ou omissão pelos quais podem
ser censuradas. Não existe em toda a humanidade um só ser humano perfeito.

Mas há os que tentam agir bem e os que se especializam no mal e, com
estes factos e características, podemos distingui-los.
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As personalidades 
sociais são 
motivadas pelo 
desejo de ajudar 
outros e de fazer o 
melhor bem para o 
maior número. A 
maior parte da 
Humanidade é 
composta de 
personalidades 
sociais.
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 TERMOS BÁSICOS
E DEFINIÇÕES

Frequentemente uma personalidade social está tão mergulhada nas suas
próprias dificuldades que não consegue ver que é possível melhorar. Para ela,
as suas contrariedades e sofrimentos são “apenas a vida” ou “o modo como as
coisas têm que ser”. Ela não suspeita que tal coisa como personalidades anti-
-sociais existem ou que uma (ou mais) estejam a tornar a sua vida miserável.

Para tornar-se ciente de que tal condição existe, é preciso que uma pessoa
compreenda o que é a condição. A seguir estão termos básicos e definições,
associados com a detecção e manejo das personalidades anti-sociais e daqueles
afectados por elas. Estes precisam de ser compreendidos para que possam ser
utilizados e para manejar supressão pessoal com êxito.

Pessoa Supressiva: (abreviado “SP”) Uma pessoa que procura suprimir ou
esmagar qualquer actividade ou grupo de melhoramento. Uma pessoa supressiva
suprime outras pessoas na sua vizinhança. Esta é a pessoa cujo comportamento
é calculado para ser desastroso. “Pessoa Supressiva” é outro nome para
“personalidade anti-social”.

Fonte Potencial de Problemas: (abreviado “PTS”) Uma pessoa que de certo
modo está conectada com e a ser atacada de modo adverso por uma pessoa
supressiva. É chamada uma fonte potencial de problemas porque ela consegue
ser uma quantidade de dificuldades para ela mesma e para os outros.

Um indicador de que alguém é uma fonte potencial de problemas não está
em que aquela pessoa pareça intimidada ou que não seja alegre ou esteja a ter
dificuldades com o seu patrão. Essas não são coisas que indicam se alguém é
um PTS. Os indicadores são muito precisos.

O PTS está conectado a um SP que lhe é antagónico. A pessoa supressiva
impede a fonte potencial de problemas de funcionar na vida. Assim, a fonte
potencial de problemas pode ir bem na vida ou em alguma actividade e depois,
quando se cruza com ou é afectado pela pessoa supressiva – que está de
alguma maneira invalidando-a ou a fazer pouco dela ou dos seus esforços – ela
fica pior.
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Uma fonte potencial 
de problemas tem 
momentos na vida 
em que está bem.

Mas quando ela 
fica sob a influência 
de uma pessoa 
supressiva

 ela começa 
a ir mal. Pode ficar 
doente ou ter 
acidentes e em 
geral, fica pior na 
vida.

Diz-se por aí 
que eles vão 
despedir-te!
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A fonte potencial de problemas é uma pessoa que ora vai bem ora vai mal,
vai bem, vai mal. Quando não está a ir bem, está por vezes doente.

Uma pessoa nesta condição faz montanha-russa. O termo montanha-russa
significa melhorar e piorar – a pessoa fica melhor, fica pior, fica melhor, fica
pior. O seu nome foi derivado de um divertimento de um parque de diversões
que sobe e precipita-se a pique.

Outro indicador de uma fonte potencial de problemas é que na
presença de supressão, uma pessoa comete erros. Quando uma pessoa
comete erros ou faz coisas estúpidas, é evidente que uma pessoa supressiva
existe na sua proximidade.

Também existem tipos de pessoas PTS. Os básicos são como se segue.

PTS Tipo I
O primeiro tipo de pessoa PTS é aquela que está associada ou conectada

com uma pessoa supressiva no seu ambiente actual. Por “conectada com”
pretende-se dizer na proximidade de, ou de alguma forma em comunicação,
numa relação quer social, quer familiar quer de negócios.

Um  artista pode ter por perto um “amigo” que é na verdade uma pessoa
supressiva, invalidando o seu trabalho e ambições. O artista pode ficar doente
ou desistir do seu trabalho.

Um PTS Tipo I
tem uma pessoa

supressiva no
seu ambiente

de tempo
presente tentando

esmagá-la e
invalidá-la.
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Um executivo que tem como sócio uma pessoa supressiva irá fazer
montanha-russa e poderá encontrar-se a cometer erros no seu trabalho,
sofrendo contrariedades ou tornando-se doente.

Igualmente, uma pessoa pode estar envolvida em actividades de
melhoramento para aumentar as suas capacidades e melhorar a sua vida e as
vidas de outros. Tal pessoa pode estar conectada com uma pessoa supressiva.
O SP ataca este tipo de actividades de melhoramento e as pessoas que estão
envolvidas nelas, visto que o supressivo tem pavor de que qualquer pessoa
possa tornar-se mais forte ou mais capaz.

Portanto, pessoas intimamente conectadas com pessoas (tais como por
laços matrimoniais ou familiares) de conhecido antagonismo em relação a
actividades de melhoramento são PTS. Na prática, estas pessoas sofrem
continuamente tanta pressão por parte de outros, com uma influência tão
desmedida sobre elas, que fazem pouco progresso ou melhoramento e, o seu
interesse é unicamente dedicado a provar o elemento antagonista errado.

Alguém 
intimamente 
ligado com 
outra pessoa 
que se opõe às 
suas tentativas 
de auto-
-melhoramento,
está PTS.

Escola 
Nocturna de 
Los Angeles

Desiste de perder o 
teu tempo a tentares 

melhorar-te. As pessoas 
não ficam melhores.
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PTS Tipo II
No segundo tipo de PTS, uma supressão passada está a ser restimulada

por alguém ou algo no meio-ambiente actual. Quando uma pessoa é
restimulada, reactiva-se uma má lembrança do passado devido a
circunstâncias semelhantes que existem no presente, as quais são parecidas
com as circunstâncias do passado, e a pessoa pode experimentar a dor e as
emoções contidas na memória. No caso de um PTS Tipo II, a pessoa nem
sequer precisava de ver a pessoa supressiva para ficar PTS, mas pode ficar assim
só por ver algo que a recorda do supressivo.

Por exemplo, se alguém foi suprimido por um carteiro e vê uma caixa do
correio quando o carteiro nem sequer se encontra por perto, isso poderia ser o
suficiente para que ele fizesse montanha-russa.

Um PTS Tipo II tem sempre um supressivo aparente que não é o supressivo
da pessoa PTS e ela confunde os dois e actua como PTS unicamente por causa
de restimulação, não por causa de supressão.

Uma coisa importante a saber é que um supressivo é sempre uma pessoa, um
ser ou um grupo de seres. Um supressivo não é uma condição, um problema ou
uma conclusão, decisão ou resolução feita pela pessoa.

O PTS Tipo II é manejado por processos específicos de entolog . Estes são
conjuntos exactos de perguntas ou instruções feitas por um profissional de

ientolog  treinado para ajudar uma pessoa a encontrar coisas acerca dela
mesma e melhorar a sua condição. Os processos de ientolog  recebidos
por um PTS Tipo II ajudam a pessoa a localizar o supressivo e aliviar
completamente a influência excessiva que o SP tem tido sobre o PTS.

Um PTS Tipo II é
a pessoa que, por

ter havido uma
pessoa supressiva

do passado, fica
PTS por alguém

ou algo no seu
ambiente

restimular a sua
memória. A

pessoa supressiva
não está presente
mas apesar disso
a sua influência

faz-se sentir.
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PTS Tipo III

Neste caso o SP (pessoa supressiva) aparente da pessoa PTS Tipo II está
espalhado pelo mundo inteiro e muitas vezes é mais do que todas as pessoas que
existem. Tal pessoa muitas vezes tem “fantasmas” ou “demónios” à sua volta e estes
são simplesmente mais SPs aparentes, sendo também imaginários como seres.

O PTS Tipo III encontra-se sobretudo em instituições mentais. A melhor
forma de ajudá-lo é proporcionar-lhe um ambiente seguro e dar-lhe descanso
e tranquilidade, e absolutamente nenhum tratamento de natureza mental. Ele
deve receber qualquer cuidado médico que seja necessário e que não seja de
natureza brutal.

Uma pessoa que está PTS muitas vezes é a última pessoa a suspeitar disso. Pode ser
que tenha ficado assim momentânea ou temporariamente. Pode ter chegado a estar
ligeiramente PTS. Ou pode estar muito PTS e ter estado assim durante muito tempo.
Por isso, o primeiro passo para manejar esta condição é ganhar uma compreensão dos
fundamentos da tecnologia relativa a fontes potenciais de problemas e pessoas
supressivas para que a situação possa ser manejada.

E pode manejar-se.

Um PTS Tipo III 
também está sob 
influência de um 
supressivo do seu 
passado; mas o 
presente está 
para a pessoa, 
cheia de 
supressivos.
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MANEJO
DE PTS

Estes são dois dados estáveis que qualquer pessoa precisa de ter, compreender
e saber que são verdadeiros, para conseguir resultados com o manejo da pessoa
ligada a supressivos.

Estes dados são:

1. Que toda a doença, em maior ou menor grau, e todos os erros derivam
directamente e apenas de uma condição PTS.

2. Que livrar-se dessa condição exige três acções básicas: A) Descobrir;

As pessoas chamadas a manejar casos de PTS podem fazê-lo facilmente,
muito mais facilmente do que crêem. O seu obstáculo básico é pensar que há
excepções ou que existe outra técnica ou que os dois dados mencionados têm
modificadores ou que não são de alcance geral. No momento em que a pessoa
que está a tentar manejar os PTS fica persuadida de que há outras condições,
razões ou outras técnicas, perde-se imediatamente e vai perder o jogo e não
obterá resultados. E é uma pena porque não é difícil e os resultados estão lá
para serem obtidos.

A pessoa PTS raramente é. Mas todos os psicóticos são PTS mesmo que só
deles próprios. A pessoa PTS pode estar num estado de deficiência ou
patologia que impeça recuperação rápida, mas ao mesmo tempo ela não
recuperará completamente sem que a sua condição de PTS seja também
manejada. Pois ela tornou-se propensa à deficiência ou à doença patológica
porque estava PTS. E, se não se proceder ao alívio do seu estado, seja qual for
a medicação ou alimentação que se lhe ministrar, ela pode não recuperar, e de
certeza que não recuperará de maneira permanente. Isto parece indicar que há
“outras doenças ou causas de doença além de estar PTS”. É claro que há
deficiências e doenças tal como há acidentes e ferimentos. Mas, por estranho
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que pareça, é a própria pessoa que os precipita (faz com que aconteçam)
porque estar PTS a predispõe (torna-a susceptível) a eles.

De uma forma mais confusa, os médicos e os nutricionistas estão sempre a
dizer que o “stress” provoca doença. Falta-lhes a técnica completa sobre o
assunto, tal como contida em ientolog , mas eles suspeitam de que assim é
porque vêem que é de algum modo verdade. Não conseguem manejá-lo. Mas
reconhecem-no e dizem que se trata de um estado que precede várias doenças
e acidentes. Bem, ientolog  tem a técnica para isto em mais do que uma
maneira.

O que é esta coisa chamada “stress”? É mais do que a definição dada pelo
médico – ele habitualmente diz que resulta de choque operacional ou físico, e
esta é uma visão muito limitada.

Uma pessoa sob stress está na realidade a sofrer supressão numa ou em
mais áreas ou aspectos da sua vida.

Se a supressão for localizada e a pessoa manejar ou desconectar-se, a
condição diminui. Se ela também receber os processos de ientolog  que se
dirigem à supressão do indivíduo e se todas essas áreas de supressão forem
manejadas desse modo, a pessoa recuperará de tudo o que possa ter sido
causado por “stress”.

Habitualmente a pessoa tem uma compreensão insuficiente da vida ou de
qualquer área da vida para se aperceber da sua própria situação. Está confusa.
Acredita que todas as suas doenças são reais porque aparecem em livros tão
grandes!

Em algum momento ela estava predisposta à doença ou acidentes.
Quando então se verificou uma supressão grave, ela sofreu uma
precipitação ou ocorrência do acidente ou doença e, depois, repetidas
supressões semelhantes na mesma cadeia, tornaram a doença ou tendência
para acidentes prolongada ou crónica.
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Dizer por isso que a pessoa está PTS do seu ambiente actual seria um
diagnóstico muito limitado. Se ela continuar a fazer ou a ser alguma coisa a que
a pessoa ou grupo supressivos se oponham, ela pode ficar ou continuar doente
ou ter acidentes.

De facto o problema de PTS não é muito complicado. Uma vez compreendidos
os dois dados atrás descritos, o resto torna-se simplesmente numa análise de
como eles se aplicam a esta pessoa em particular.

Uma pessoa PTS pode ser marcadamente ajudada de três maneiras:

a. Adquirindo compreensão da tecnologia da condição,

b. Descobrindo de que ou quem está PTS,

c. Manejando ou desconectando.

Há um passo adicional anterior para aqueles que desejem ou tenham o
dever de encontrar e manejar os PTS: Têm que saber identificar um PTS e
manejá-lo, uma vez identificado. Por isso, é uma perda de tempo alguém
dedicar-se a esta busca sem estudar primeiro a matéria sobre supressivos e PTS
e compreendê-la, sem mal-entendidos quer das palavras quer dos termos
usados. Por outras palavras, a primeira coisa a fazer é compreender o assunto
e a sua técnica. Isto não é difícil de fazer.

Dado este passo, não é difícil reconhecer pessoas PTS e pode-se ser bem-
sucedido ao manejá-las o que é muito gratificante e recompensador.

Consideremos o nível mais fácil de abordagem:

i. Dê à pessoa os materiais mais simples sobre o assunto e deixe-a estudá-
los para ela conhecer elementos como “PTS” e “supressivo”. Ela pode simplesmente

vir a reconhecer ali mesmo a fonte das suas dificuldades e ficar logo, muito
melhor. Já aconteceu.

ii. Sem insistir ou indagar muito, peça-lhe que fale de maneira geral da
doença, acidente ou condição que ela pensa dever-se à supressão. Normalmente
ela dirá que está aqui agora ou estava há bem pouco tempo e explicará (sem

24

-

-



qualquer alívio) que a origem está no seu ambiente actual ou num ambiente
recente. Se deixar ficar as coisas por aqui, ela simplesmente sentir-se-á um
pouco infeliz e não melhorará, pois está a referir-se a uma experiência
perturbadora recente que tem muitas experiências anteriores semelhantes por
baixo dela.

iii.Pergunte-lhe quando se lembra de ter tido essa doença ou esses
acidentes pela primeira vez. Ela começará imediatamente a ir para trás e a
compreender que já aconteceu antes. Normalmente referir-se-á a algum ponto
situado no início desta vida.

iv. Pergunta-lhe agora quem era. Normalmente responde de imediato. E
como não se está a tentar fazer mais do que aliviá-la da restimulação que
ocorreu, não se tem que indagar mais.

v. Verificar-se-á normalmente que a pessoa mencionou alguém com quem
ainda está conectada! Por isso, pergunte-lhe se quer manejar ou desconectar.
Visto que se causaria uma grande algazarra na sua vida se se desconectasse
dramaticamente, persuada-a a iniciar o manejo numa abordagem gradual. Isto
pode consistir em impor-lhe alguma leve disciplina, exigindo-lhe por exemplo
que responda ao seu correio ou escreva à pessoa uma agradável nota de boas
estradas e bom tempo (calma, carinhosa, amigável) ou que veja realisticamente
como é que a fez mudar de ser afectuosa e passar a ser indiferente, a detestar
ou a não gostar dele. Em resumo, o que se pretende no manejo é uma
aproximação fácil e gradual. Tudo o que se está a tentar fazer é MOVER O PTS
DE EFEITO PARA CAUSA LIGEIRA E SUAVE.

vi. Verifique outra vez com a pessoa se ela está a manejar e treine-a, sempre
a um nível suave de boas estradas e bom tempo.

Este é um manejo simples. Pode complicar-se no caso de a pessoa ser PTS
de uma pessoa desconhecida no seu ambiente imediato e que ela tenha que
descobrir para poder manejar ou desconectar. Pode-se encontrar pessoas cuja
memória não vai além de alguns anos. Pode-se encontrar tudo o que se pode
encontrar num caso. Mas o manejo simples acaba quando o caso parece
bastante complexo. Tal complexidade pode ser manejada com procedimentos
de ientolog  mais avançados, quando se deparar com isso.

Mas este manejo simples vai acrescentar algumas estrelas à sua coroa. Você
verificará com espanto que, embora alguns não recuperem instantaneamente,
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Para manejar a condição 
de PTS é necessário 
compreender primeiro as suas 
mecânicas.

Faça com que ela fale da
doença, acidente ou

condição que ela pensa
dever-se à supressão.

Pergunte à pessoa quando se 
lembra de ter tido essa doença ou 
esses acidentes pela primeira vez 
e a sua atenção irá para uma que 
já aconteceu antes.

Perguntando quem era, a
pessoa normalmente

responderá de imediato

 e, tendo detectado a fonte, 
pode então começar a melhorar.

Causa

26

…

…



a medicação, as vitaminas, os minerais começam a dar resultados quando isso
não acontecia antes. Pode-se também conseguir recuperações instantâneas,
mas compreenda que, se não se conseguir, você não falhou.

Ao fazer os passos de manejo PTS apresentados nesta secção, você fez uma
entrada, agitou as coisas e conseguiu que a pessoa PTS ficasse mais consciente
e apenas dessa maneira irá descobrir que ela está numa posição mais causativa.

A sua doença ou tendência para acidentes podem não ser ligeiras. Pode não
conseguir ir além dum ponto em que ela tenha oportunidade de ficar bem por
meio de nutrição, vitaminas, minerais, medicação, tratamento e, sobretudo,
processamento de ientolog . Se não tivesse dado esta sacudidela, a pessoa
não teria qualquer oportunidade: isto porque tornar-se PTS foi a primeira coisa
que lhe aconteceu no que respeita a doença ou acidentes.

Por esta razão não menospreze o que pode fazer por um PTS. E não
deprecie nem negligencie a tecnologia de PTS. E não continue a transferir ou

Você pode fazer alguma coisa.

E eles também.
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DADOS ADICIONAIS SOBRE
O MANEJO DE PTS

Uma pessoa ao aplicar a tecnologia PTS à sua própria vida ou a outro que
esteja a fazer montanha-russa pode encontrar uma circunstância única. A
pessoa PTS leva a cabo correctamente a acção padrão para manejar a pessoa
que é antagonista a si ou às suas actividades, contudo, a fonte antagonista
continua a permanecer antipática a si ou às suas actividades. Neste caso, pode
ser necessário o passo alternativo a manejar, que é desconectar.

O conceito da desconexão está relacionado com o direito a comunicar.

Talvez o direito mais fundamental de qualquer ser seja o direito de
comunicar. Sem esta liberdade os outros direitos deterioram-se.

Contudo, a comunicação é um fluxo de duas-vias. Se se tem o direito de
comunicar, então também tem de se ter o direito de não receber comunicação
de outr m. É este último corolário do direito de comunicar que nos dá o
direito à privacidade.

Estes direitos são tão básicos que os governos os passaram a leis, como é
testemunhado pela Declaração dos Direitos Americana.

Contudo, os grupos sempre regulamentaram estes direitos em maior ou
menor grau. Pois a liberdade de comunicar implica certos acordos e
responsabilidades.

Um exemplo disto é o casamento: Numa sociedade monógama o acordo é
que uma pessoa só se casará com uma pessoa de cada vez. Esse acordo implica
ter relações de segunda dinâmica com o cônjuge e mais ninguém. Assim, se a
mulher Marta estabelece uma linha de comunicação de segunda dinâmica com
alguém que não seja o marido Pedro, ela está a violar o acordo e os postulados
do casamento. O Pedro tem o direito de insistir em que ou ela acaba com esta
comunicação, ou acaba o casamento.
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Manejar ou Desconectar

Neste livro viu a frase “manejar ou desconectar”. Quer dizer apenas isso.

O significado mais comum do termo de manejar uando aplicado à tecno-

O termo desconexão define-se como decisão autodeterminada tomada por
um indivíduo de não estar ligado a outro. É a quebra de uma linha de
comunicação (a via através da qual uma comunicação passa de uma pessoa
para outra).

O princ pio básico de manejar ou desconectar existe em qualquer grupo.

Assemelha-se muito à tentativa de lidar com um criminoso. Se ele não
manejar, a sociedade recorre à outra solução possível: “Desconecta” o criminoso
da sociedade. Por outras palavras, retira o tipo da sociedade e coloca-o na
prisão, porque ele se recusa a manejar o seu problema ou de outro modo a
parar de cometer actos criminosos contra os outros.

É uma situação semelhante à que o marido Pedro enfrenta no exemplo
mencionado acima. A solução óptima consiste em manejar a situação com a
mulher Marta e as suas violações cometidas dos acordos do seu grupo
(casamento). Mas se o Pedro não conseguir manejar a situação, não lhe resta
outra alternativa a não ser desconectar (cortar as linhas de comunicação do
casamento por meio de separação). Proceder de outro modo seria desastroso,
pois ele está ligado a alguém antagonista aos acordos, postulados e responsabilidades
originais do grupo (casamento).

Uma pessoa pode ficar PTS por estar ligado a alguém que lhe é antagonista.
Para resolver a condição de PTS, ou ele maneja o antagonismo da outra pessoa
(conforme indicado nos materiais neste livro) ou, como último recurso e
quando todas as tentativas de manejo falharam, desconecta-se da pessoa. Está
simplesmente a exercer o seu direito de comunicar ou de não comunicar com
determinada pessoa.

Ao aplicar a tecnologia de manejar ou desconectar, a pessoa está, na
realidade, a fazer o mesmo que qualquer sociedade, grupo ou casamento tem
vindo a fazer há milhares de anos.
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O Direito a Desconectar-se

Anteriormente, o uso da desconexão fora cancelado em ientolog . Tinha
sido mal usada por indivíduos que não tinham conseguido manejar situações
que podiam ter sido manejadas e que se desconectaram por preguiça ou
criminosamente, criando assim situações ainda piores do que a original e isto
por terem procedido de maneira errada.

Em segundo lugar, havia aqueles que só conseguiam sobreviver, vivendo nas
linhas de ientolog  – queriam continuar ligados a cientologists. Assim, eles
bradavam aos céus se alguém ousasse aplicar a tecnologia de “manejar ou
desconectar”.

Isto punha os cientologists em desvantagem.

Não nos podemos permitir negar aos cientologists essa liberdade básica
que é concedida a todos os outros: o direito de escolher com quem se quer
comunicar ou com quem não se quer comunicar. Já é bastante mau haver
governos que tentam, pelo uso da força, impedir que as pessoas se desconectem
deles.

A verdade simples é que a desconexão é uma ferramenta vital no manejo da
condição PTS, e pode ser muito eficaz quando usada correctamente.

Por conseguinte, restabelece-se pelo presente o uso da tecnologia da
desconexão, nas mãos de pessoas com treino rigoroso e standard da tecnologia
de manejar supressivos e fontes potenciais de problemas.

Manejo das Fontes Antagonistas

Na grande maioria dos casos quando a pessoa tem um membro da família
ou um associado próximo que parece ser-lhe antagonista, não se trata realmente
de a fonte antagonista querer que o PTS não melhore. É muito vulgar ser a falta
de informação correcta sobre o que a pessoa PTS está a fazer que provoca o
problema ou perturbação. Num caso destes mandar o PTS simplesmente
desconectar não ajudaria nada e na realidade mostraria uma incapacidade da
parte do PTS para confrontar a situação. É comum o PTS ter pouco confronto
(capacidade para fazer face sem vacilar ou evitar) em relação à pessoa e à
situação. Não é difícil de compreender observando estes factos:

a. Para começar, para se estar PTS, o PTS tem que ter cometido actos
nocivos, contra sobreviventes contra a fonte antagonista; e

b. Quando se cometem tais actos, o confronto e a responsabilidade da
pessoa diminuem.

Quando um indivíduo utiliza a informação deste livro para ajudar
outro e verifica que a pessoa está PTS de um membro da família, ele não
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recomenda que a pessoa se desconecte da fonte antagonista. O conselho para
a pessoa PTS é que maneje.

O manejo de uma situação destas consiste em instruí-lo na tecnologia da
condição PTS e da supressão, e depois guiá-lo habilidosa e firmemente através
dos passos necessários para restabelecer a boa comunicação com a fonte
antagonista. Por exemplo, quando a pessoa PTS é um cientologist, isto acaba
por resolver o problema levando a fonte antagonista a compreender o que é

ientolog  e a razão por que o PTS está interessado e envolvido nela.

Quando Se Usa a Desconexão

Pode-se encontrar uma situação em que alguém esteja de facto conectado
com um supressivo em tempo presente. Trata-se de uma pessoa cuja acção
básica é tornar os outros menos importantes, menos capazes, menos poderosos.
Ela não quer que ninguém melhore em absoluto.

Na realidade um SP está absoluta e completamente aterrorizado com o
facto de alguém se tornar mais poderoso.

Num caso destes de nada serve tentar “manejar” a pessoa. A resposta é
cortar a ligação.

Como se faz a desconexão depende das circunstâncias.

Exemplo: Se a pessoa vive ao lado de uma clínica psiquiátrica e se sente PTS
por causa deste ambiente. O remédio é simples – pode mudar-se para outro
apartamento noutro lugar. Não precisa de escrever nenhum tipo de “carta de
desconexão” à clínica psiquiátrica. Muda simplesmente de ambiente – o que é
de facto uma desconexão do ambiente supressivo.

Exemplo: Descobre-se que um empregado da sua firma é SP – rouba
dinheiro, afasta clientes, afugenta outros empregados e não se corrige por mais
que tente. O manejo é muito simples – o PTS despede-o e o assunto termina
ali mesmo!

O direito da pessoa para comunicar (ou não) com alguém é uma liberdade
inerente. Exercitando este direito e desconectando de uma pessoa supressiva
não justifica em nenhumas circunstâncias qualquer violação das leis do país.

A tecnologia da desconexão é essencial no manejo dos PTS. Pode e tem
poupado vidas, problemas e perturbações incalculáveis. Tem de ser preservada e
usada correctamente.

31

Sc y

S



FACILIDADE DO MANEJO
Ao manejar a pessoa PTS, a ênfase principal tem que ser em fazer

devidamente os passos necessários para manejar. Se ela fizer assim, irá
começar a sentir-se bem, deixará de ter problemas e nunca mais irá fazer
montanha-russa. Uma pessoa deve dar-se conta da simplicidade que é manejar
uma pessoa PTS: não requer acções heróicas nem drásticas e o assunto é
abordado de uma maneira muito, muito gradual. Não tem que ser um manejo
explosivo, pode ser muito suave. Manejar uma condição PTS com uma
abordagem passo a passo liberta o PTS das restrições que o limitam, leva a
pessoa a uma posição causativa e permite-lhe que alcance uma vida produtiva
e recompensadora.

O detectar personalidades anti-sociais ou pessoas supressivas não só
produz alívio às pessoas afectadas, mas o reconhecimento destas personalidades e,
uma compreensão dos estragos que elas causam, beneficiaria verdadeiramente toda
a sociedade. Do mesmo modo, o conhecer as características das
personalidades sociais permite à pessoa escolher de maneira sensata, aqueles
que quer para seus amigos e associados. Com este conhecimento e a sua
aplicação no dia a dia, o homem pode criar uma comunidade e uma civilização
sãs para ele, para a sua família e seus companheiros.  �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Estes exercícios irão ajudá-lo a identificar e a manejar a supressão. Ao

fazê-los a sua compreensão sobre o tema irá aumentar.

1Olhe à volta no seu ambiente e encontre um exemplo de comportamento
anti-social noutra pessoa. Observe que atributo anti-social está a ser
demonstrado pela pessoa. Repita o anterior mais nove vezes.

2 Olhe à volta no seu ambiente e encontre um exemplo de comportamento
social noutra pessoa. Observe que atributo social está a ser demonstrado
pela pessoa. Repita o anterior mais nove vezes.

3 Pense numa característica anti-social em alguém que conheceu ou
observou. Depois pense numa característica social dessa pessoa ou em
alguém que conheceu ou observou. Faça isto uma e outra vez, reconhecendo
exemplos de características anti-sociais ou sociais em diferentes pessoas
que conheceu ou observou. Continue a fazer isto até sentir confiança na sua
capacidade para reconhecer características anti-sociais ou características
sociais nas pessoas.

4 Encontre um amigo, parente ou associado que está doente ou a fazer
montanha-russa. Faça um manejo PTS nesta pessoa, começando por
educar a pessoa acerca da condição PTS e continue até ao fim do
manejo completo: as suas acções incluem verificar outra vez com a
pessoa e treiná-la até ao nível de “boas estradas e bom tempo” até ela
ter passado de ser efeito da supressão a uma posição de leve, suave
causa sobre ela.
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO
Sabendo o que causa a precipitação das
doenças e a razão exacta porque é que
algumas pessoas vão bem na vida por
algum tempo e depois vão mal fez uma
diferença enorme na vida de muitas
pessoas.

As pessoas que usam os descobrimentos
de L. Ron Hubbard não recorrem às
drogas para aliviar a tensão e a ansiedade e,
não têm que disfarçar sintomas com
medicações. O conselho apático, de que
uma pessoa tem que aprender a viver
com a sua condição, rende-se perante
uma acção eficaz. Doenças, lesões e
erros de todo o tipo são provocados – e
não o são por um desequilíbrio químico no
cérebro. As abordagens meramente físicas
para resolver condições não-óptimas que
não envolvem o indivíduo propriamente
dito, são sempre insuficientes. Mais
de 80 por cento daqueles que aplicam a
tecnologia do Sr. Hubbard sobre como

trabalho por motivos

Tendo gasto anos  tenta  manejar um
problema físico, um secretário de assuntos
legais de St. Louis foi finalmente salvo por
um amigo que o aconselhou a estudar a
informação do Sr. Hubbard com respeito
à doença e à supressão.

alívio! Eu gastei
literalmente milhares de dólares tentando
descobrir o que é que se passava com o meu
rim. Bem, eu agora sei que tipo de efeito
uma pessoa pode ter no seu corpo quando
está num ambiente que a está a oprimir, ou
se ela está conectada a uma pessoa que está
constantemente a dizer-lhe que ela não tem
muito valor para ela mesma ou para outros.
Descobrindo acerca desta tecnologia eu fui
capaz de abrir realmente os meus olhos
para o facto de que eu tenho vivido com
alguém que tem sido a ruína da minha vida
durante anos. Antes, eu não era capaz de
ver isto porque estava mesmo no meio de um
furacão, por assim dizer, e tinha-me tornado
parte daquela confusão. É um tal alívio não
me sentir mais como se estivesse numa
montanha-russa, sentindo-me feliz num
momento e completamente desesperado no
outro. E não pensem que se pode ficar
aborrecido sentindo-se “em cima” a maior
parte do tempo - acredite, é muito mais
divertido do que andar numa montanha-russa
que está totalmente fora de controlo e sendo
controlada por outro ”

ABSENTISMO LABORAL

O absentismo devido a 
lesões ou 
enfermidades custam 
à economia muitos 
milhões devido a 
perdas de produção e 
a custos com a saúde. 
Comparada com a 
média nacional, as 
pessoas que utilizam 

ientolog  na sua 
vida, perdem apenas 
uma fracção do tempo 
de trabalho.

5
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segui te são testemunhos  facto de que a
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doenças e acidentes.
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Uma mulher da Califórnia perdeu o seu
marido. Se bem que previamente ela
tivesse sido uma pessoa alegre, ela estava
agora a ter dificuldades na sua vida e
relações. Ela queria outro marido e uma
família, mas não tinha sido capaz de
alcançar isso. Em vez disso, ela dedicou
a maior parte da sua vida à empresa
onde trabalhava. Contudo, a situação
alcançou o ponto onde ela detestava o
seu trabalho e tinha estado doente e
ausente do trabalho durante semanas. A
vida estava a passar por ela; ela tornou-se
tão deprimida que considerou consultar
um psiquiatra. A sua irmã ficou preocupada
quando ouviu isto e decidiu aplicar a
tecnologia de manejar supressão antes de o
psiquiatra chegar a ela.

“Depois de passar através do material
sobre a personalidade anti-social, a minha
irmã apercebeu-se de que o director da
empresa onde ela trabalhou era um
supressivo e que não era apenas a causa
dos seus problemas imediatos, mas também a
causa das doenças do seu falecido marido
e problemas na vida. Ela viu como o director
a usava e ao seu marido para o seu proveito
próprio e a estava agora a invalidar. Ele,
com o seu comportamento não ético, também
quase destruiu o casamento de outro casal.

“A minha irmã estava espantada com o
alívio que sentiu quando se apercebeu disto;
ela imediatamente se tornou causa sobre a
situação, falou com o director e disse-lhe
exactamente o que ela via que ele estava a
fazer. Ela desistiu do emprego.

“Pouco depois disto, eu recebi uma
carta da minha irmã a dizer que ela tinha

novos amigos e um emprego novo e que
estava radiante por se ir casar. Cinco anos
depois ela tem agora uma família e é feliz e,
vai muito bem na vida.”

O novo casamento do seu pai teve
como consequência a desgraça para
uma jovem de Nevada, visto que ela não
podia dar-se bem com a sua nova
madrasta. Com o passar dos anos, isto
deteriorou-se ao ponto em que a rapariga
sentiu que não havia esperança para a
relação delas; saiu de casa com dezoito
anos depois de uma luta cruel com a sua
madrasta. Isto foi perturbador para o
resto da família já que a rapariga e o seu
pai eram muito próximos. Algum tempo
mais tarde ela tomou conhecimento das
descobertas do Sr. Hubbard sobre pessoas
supressivas e, utilizando esta tecnologia,
manejou a situação.

“A minha madrasta tinha sido uma
alcoólatra e tinha estado sob tratamento
por psicólogos e psiquiatras durante anos,
tentando manejar esta condição. O “manejo”
deles foi dar-lhe drogas e dizer-lhe o que
pensar e o que fazer na vida. Como resultado,
a sua perspectiva sobre a vida tinha sido
frouxa e muito negativa. Eu finalmente
encontrei a tecnologia sobre pessoas
supressivas. Eu descobri quem tinha estado
a suprimir a minha madrasta e aprendi
como ajudá-la. Hoje em dia ela já não vai
aos psiquiatras, absolutamente não bebe, é
completamente alegre – nós damo-nos
lindamente! Depois de todos estes anos, eu
estou extremamente orgulhosa por sermos
uma família feliz ”.
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GLOSSÁRIO

aberração:  um desvio de pensamento ou com- 
portament cional; pensamento ou conduta
irracional. 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 aberra-

aberração põe-se à

ab, ao longe, errare,

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

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

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

scio, que significa
“saber” e da palavra grega logos, que significa
“a palavra ou a forma exterior pela qual o pensa-
mento 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.

fonte potencial de problemas: uma pessoa
que está de algum modo conectada com uma
pessoa supressiva e a ser adversamente afectada
pela mesma. Tal pessoa é denominada fonte
potencial de problemas porque ela pode ocasionar
muitos problemas a si própria e aos outros.
invalidar: refutar, degradar, desacreditar ou
negar algo que alguma outra pessoa considera
ser um facto. 
linha de comunicação: o trajecto através do
qual uma comunicação viaja de uma pessoa
para a outra.

montanha russa: melhorar e piorar – a pessoa
melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora.
O termo vem do nome dum divertimento num
parque de diversões em que se sobe e depois se
desce vertiginosamente.
pessoa supressiva: uma pessoa que possui
um conjunto de características e atitudes mentais
distintas, que fazem com que ele suprima as
pessoas à sua volta. Esta é a pessoa cujo
comportamento é calculado para ser desastroso.
Também chamada personalidade anti-social.
processamento: uma forma especial de acon-
selhamento espiritual, única em ientolog , que
ajuda um indivíduo a olhar para a sua
existência e melhorar a sua capacidade para
confrontar o que ele é e onde está. O processa-

codificada com procedimentos específicos.
processo: um conjunto exacto de instruções
ou uma sequência de acções levados a cabo
para realizar um resultado desejado.
PTS: abreviatura de fonte potencial de problemas.
Ver fonte potencial de problemas neste glossário.
restimulado: influenciado por restimulação,
reactivação de uma memória passada desagradável
devido a circunstâncias semelhantes no presente
aproximando-se das do passado.

SP: abreviatura de pessoa supressiva. Ver pessoa
supressiva neste glossário.
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.
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mento é uma actividade precisa completamente
sanidade, que seria o seu oposto. Do latim,

da seria conduta errada, ou conduta que não
seria apoiada pela razão. A  o

aberrare afastar-se de; latim, 
desviar-se.
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ACERCA DE
L. RON
HUBBARD

Nascido 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 
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 
literárianoprincípiodosanos30edepressa
se tornou num dos  mais  lidos  autores de
ficçãopopular. Ainda assim, nunca esquecen-
do 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 
EstadosUnidoscomo 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 Poder da Mente sobre o Corpo. O 
primeiro manual popular sobre a mente 
humanaexpressamente escrito para o homem 
comum,Dianética anunciou uma novaera 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 eramcuidadosamente
codificadas ao longodos 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 terminouem24 de Janeiro de 1986. No 
entanto, o falecimento de L. Ron Hubbard
não constituiu de modo nenhum um fim: 
pois com cem milhões de livros seus em 
circulação e milhões de pessoas a 
aplicar diariamente as suas tecnologias
de melhoramento, pode verdadeiramente
dizer-se que o mundo ainda não tem 
melhor amigo. � 
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