
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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Quantas vezes ouviu alguém dizer “Não o compreendo”? Por vezes,
actos irracionais e imprevisíveis parecem ser norma entre os nossos
semelhantes. 

O facto é que nunca houve um método funcional de prever invariavelmente
o comportamento humano – até agora.

L. Ron Hubbard desenvolveu um método desses, e é aplicável a todos
os homens sem excepção.

Com estes dados é possível predizer com rigor o comportamento de
uma esposa potencial, um sócio de negócios, um empregado, um amigo –
antes de se comprometer numa relação. Os riscos envolvidos na inter-

você pode, infalivelmente, predizer como as pessoas irão comportar-se.

Ao compreender e usar a informação deste livro, todos os aspec-
tos das relações humanas serão mais produtivos e mais compensadores.
Você saberá com quem se associar, quem evitar, e será capaz de ajudar
aqueles que se vêem confrontados com situações desconfortáveis com
os outros. Imagine como é saber, depois de um espaço de tempo
muito curto, como é que as pessoas se comportarão em qualquer
dada circunstância. É possível. Sempre. n

-relação humana podem ser inteiramente evitados ou minimizados quando
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A ESCALA 
DE TOM

Escala de Tom – uma ferramenta vital para qualquer
aspecto da vida envolvendo os companheiros  da pessoa –
é uma escala que mostra os tons emocionais sucessivos
que uma pessoa pode sentir. Por “tom” pretende-se dizer
o estado emocional momentâneo ou contínuo de uma
pessoa. Emoções como medo, ira, pesar, entusiasmo e
outras que as pessoas sentem são expostas nesta escala
graduada.

O uso hábil desta escala capacita uma pessoa a prever e compreender o
comportamento humano em todas as suas manifestações.

Esta Escala de Tom marca a espiral descendente da vida, desde a vitalidade
e a consciência totais, passando pela semi-vitalidade e pela semi-consciência,
até chegar à morte.

Por meio de diversos cálculos sobre a energia da vida, por meio de
observação e por meio de testes, esta Escala de Tom é capaz de indicar níveis
de comportamento à medida que a vida vai declinando.

Estes diversos níveis são comuns a todos os homens. 

Quando uma pessoa está quase morta, pode dizer-se que ela se encontra
em estado de apatia crónica. Essa pessoa comporta-se de uma certa maneira
em relação às outras coisas. Isto corresponde a 0.05 na Escala de Tom.

Quando alguém está cronicamente em pesar devido às suas perdas,
encontra-se em estado de pesar. E comporta-se de determinadas maneiras em
relação a muitas coisas. Isto corresponde a 0.5 na escala.

Quando uma pessoa ainda não está num nível tão baixo como o de pesar,
mas apercebe-se da iminência de perdas ou encontra-se cronicamente fixa

A
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neste nível devido às perdas do passado, pode-se dizer que se encontra em
. Isto corresponde a cerca de 1.0 na escala.

Um indivíduo que está a lutar contra ameaças de perdas está em ira. E esse
indivíduo manifesta outros aspectos de comportamento. Isto corresponde a 1.5. 

A pessoa que está só com suspeitas de que a perda poderá ocorrer ou que
tenha ficado fixa neste nível está ressentida. Pode-se dizer que se encontra em
antagonismo. Isto corresponde a 2.0 na escala.

Acima do antagonismo a situação de uma pessoa não é tão boa ao ponto
de ela estar entusiasmada nem tão má ao ponto de estar ressentida. Ela perdeu
algumas metas e não é capaz de localizar outras imediatamente. Diz-se que
está em aborrecimento, ou em 2.5 na Escala de Tom.

Em 3.0 na escala, uma pessoa tem da vida uma perspectiva conservadora,
e cautelosa, mas está a atingir as suas metas.

Em 4.0 o indivíduo está entusiasmado, feliz e com vitalidade. 

Muito poucas pessoas estão naturalmente em 4.0. Uma média generosa
estará talvez à volta de 2.8.

Você já observou esta escala em funcionamento. Já alguma vez viu uma
criança a tentar adquirir, digamos, uma moeda? Ao princípio, ela está feliz.
Quer simplesmente uma moeda. Se a moeda lhe for recusada, então ela
explicará porque é que a quer. Se não consegue obtê-la e se não a desejava
muito, aborrece-se e vai-se embora. Mas se a desejar muito, entrará em
antagonismo. Depois zangar-se-á. E depois, se isso não resultar, poderá mentir
quanto à razão porque a quer. Se isso falhar, cairá em pesar. E se a moeda lhe
continuar ainda a ser negada, cairá finalmente em apatia e dirá que não a quer.
Isto é a negação.

Uma criança ameaçada pelo perigo também desce na escala. Ao princípio
ela não se apercebe de que o perigo está à sua frente e está bastante bem
disposta. Depois o perigo, digamos que se trata de um cão, começa a
aproximar-se dela. A criança vê o perigo, mas ainda não acredita que é para

medo
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2.8 Satisfeito
3.0 Conservantismo

2.0 Antagonismo

2.5 Aborrecimento

1.5 Ira

1.0 Medo

0.5 Pesar

.05 Apatia

3.5 Alegria

4.0 Entusiasmo

Cada pessoa tem 
um tom crónico ou 
habitual. Sobe ou 
desce na Escala de 
Tom à medida que 
experimenta 
sucesso ou fracasso. 
Estes são níveis 
temporários. Um 
primeiro objectivo 
em ientolog  é 
fazer uma pessoa 
subir a sua posição 
crónica na Escala 
de Tom.

2.8

Sc y



6

ela e continua o que está a fazer. Mas nesse momento começa a ficar
“aborrecida” com os brinquedos. Está um pouco apreensiva e não se sente
segura. Então, o cão aproxima-se. A criança “ressente-se” ou mostra um certo
antagonismo. O cão aproxima-se ainda mais. A criança entra em ira e faz
alguns esforços para ferir o cão. Ele aproxima-se ainda mais e está mais
ameaçador. A criança começa a ter medo. Como o medo não produz qualquer
efeito, a criança chora. Se o cão continuar a ameaçá-la, ela pode entrar em
apatia e esperar simplesmente ser mordida.

Os objectos, animais ou pessoas que contribuem para a sobrevivência do
indivíduo, se se tornarem inacessíveis, fá-lo-ão descer na Escala de Tom.

Os objectos, animais ou pessoas que ameaçam a sobrevivência do
indivíduo, ao aproximarem-se dele, fazem-no descer na Escala de Tom.

Esta escala tem um aspecto crónico ou um aspecto agudo. Uma pessoa
pode descer a um nível baixo da escala por dez minutos e depois voltar a subir,
ou pode descer por dez anos e não voltar a subir.

Uma pessoa que tenha sofrido demasiadas perdas, demasiada dor, tende a
fixar-se num nível baixo da escala e a permanecer aí, apenas com ligeiras
flutuações. Nesse caso, o seu comportamento geral e comum estará nesse nível
da Escala de Tom.

Tal como o momento de pesar, que corresponde a 0.5, pode fazer com que
uma criança actue na banda de pesar durante um breve período de tempo,
também uma fixação em 0.5 pode fazer com que um indivíduo actue ao nível
de 0.5 para com a maioria das coisas da sua vida.

Existe o comportamento momentâneo ou comportamento fixo. 
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A Escala de Tom Completa

A Escala de Tom completa começa bastante abaixo de apatia. Por outras
palavras, uma pessoa não sente nenhuma
assunto. Um exemplo disto foi a atitude americana relativa à bomba atómica;
algo com que deveriam ter ficado muito preocupados, estava tão longe da sua
capacidade de controlar e tão passível de terminar com a sua existê cia, que
ficaram abaixo de apatia em relação a isso. Na verdade nem sequer sentiram
que era um grande problema.

Sentir-se apático acerca da bomba atómica seria um avanço sobre o
sentimento de absolutamente nenhuma emoção acerca de um assunto que os
deveria ter preocupado intimamente. Por outras palavras, em muitos assuntos
e problemas, as pessoas estão verdadeiramente muito abaixo de apatia. É lá
que a Escala de Tom começa, na mais inteira e completa nulidade, muito
abaixo da própria morte. 

Subindo através de tons melhores, encontramos o nível da morte do corpo,
a apatia, o pesar, o medo, a ira, o antagonismo, o aborrecimento, o entusiasmo
e a serenidade, por esta ordem. Há muitas pequenas graduações entre estes
tons, mas uma pessoa que conheça qualquer coisa acerca dos seres humanos,
deve definitivamente conhecer estas emoções em particular. Uma pessoa que
esteja em apatia, quando o seu tom melhora, sente pesar. Uma pessoa em
pesar, quando o seu tom melhora, sente medo. Uma pessoa em medo, quando
o seu tom melhora, sente ira. Uma pessoa em ira, quando o seu tom melhora,
sente antagonismo. Uma pessoa em antagonismo, quando o seu tom melhora,
sente aborrecimento. Quando uma pessoa em aborrecimento melhora o seu
tom, fica entusiástica. Quando uma pessoa entusiasmada melhora o seu tom,
sente serenidade. Na verdade, o nível abaixo de apatia é tão baixo que
constitui um estado de espírito de não-afinidade, não-emoção, nenhum-
problema, nenhuma-consequência, acerca de coisas que na realidade são

tremendamente importantes.

 emoção em absoluto acerca de um

-

n



A ESCALA DE TOM COMPLETA
40.0 Serenidade de Ser ______________________________

30.0 Postulados _____________________

22.0 Jogos ______________________________________

20.0 Acção _____________________________

8.0 Exultação __________________________________

6.0 Estética _________________________

4.0 Entusiasmo __________________________________

3.5 Alegria _____________________________

3.3 Interesse Forte ___________________________________

3.0 Conservantismo ______________________

2.9 Interesse Moderado _________________________

2.8 Satisfeito ___________________________

2.6 Desinteresse _______________________________

2.5 Aborrecimento ____________________

2.4 Monotonia __________________________________

2.0 Antagonismo _____________________

1.9 Hostilidade ______________________________________

1.8 Dor _________________________

1.5 Ira _______________________________________

1.4 Ódio ______________________

1.3 Ressentimento _____________________________

1.2 Sem Compaixão _______________

1.15 Ressentimento Não Expresso _____________________

1.1 Hostilidade Encoberta _______________

1.02 Ansiedade ______________________________________

1.0 Medo ________________________

.98 Desespero ____________________________________

.96 Terror _______________________

.94 Entorpecido ______________________________

8
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_____ ______________________Compaixão .9 

____________________Propiciação .8 

________ ___________________________ Pesar .5 

_______________Fazer Emendas .375 

__________ _____________________Não Merecedor .3 

_____________ Auto-Degradação .2 

___ ___________________________Vítima .1 

_________________ Sem Esperança .07 

___________________________________ Apatia .05 

___________________________Inútil .03 

______________________________________ Moribundo .01 

________________________ Morte do Corpo 0.0 

_____________ _________________________ Fracasso –0.01 

__________________________ Pena –0.1 

____________________________________ Vergonha –0.2 

____________________ Acusável –0.7 

_________________________________________ Culpa –1.0 

____________________Arrependimento –1.3 

_________________________________Controlar Corpos –1.5 

__________________Proteger Corpos –2.2 

__________________________________Possuir Corpos –3.0 

______________Aprovação por Corpos –3.5 

_____ ______________________Necessitar de Corpos –4.0 

__________________ Adorar Corpos –5.0 

__________________________________________Sacrifício –6.0 

_________________________ Esconder-se –8.0 

____________________________________ Ser Objectos –10.0 

_____________________________ Ser Nada –20.0 

____________________________ Não Poder Esconder-se –30.0 

___________________ Fracasso Total –40.0 
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Características na Escala de Tom

A área abaixo de apatia é uma área sem dor, sem interesse, ou qualquer
outra coisa que signifique algo para qualquer outra pessoa, mas é uma área de
grave perigo pois a pessoa está abaixo do nível de ser capaz de responder a
qualquer coisa, e pode, consequentemente, perder tudo sem que aparentemente
se dê conta disso.

Um trabalhador que esteja numa péssima condição e que seja de facto um
risco para a organização, pode não ser capaz de sentir dor ou qualquer emoção
em relação seja ao que for. Está abaixo de apatia. Temos visto trabalhadores
ferirem a mão, acharem que não é nada e continuarem a trabalhar apesar de a
mão estar bastante ferida. As pessoas que trabalham em enfermarias em áreas
industriais, surpreendem-se, por vezes, ao descobrirem como alguns
trabalhadores prestam tão pouca atenção aos seus próprios ferimentos. É um
facto terrível que, essas pessoas que não ligam aos seus ferimentos e que nem
sequer sentem dores causadas por eles, não são nem nunca serão eficientes, a
menos que recebam a atenção de um ientologist. É um risco tê-las por
perto. Não reagem adequadamente. Se uma dessas pessoas estivesse a
trabalhar com um guindaste e este subitamente ficasse fora de controlo, e
estivesse prestes a despejar a sua carga sobre um grupo de homens, aquele
operador de guindaste, em subapatia, deixaria simplesmente que o guindaste
largasse a sua carga. Por outras palavras, ele é um assassino em potencial. Não
consegue parar coisa nenhuma, não consegue mudar nada e não consegue
começar nada e no entanto, numa base de resposta automática, consegue
manter um emprego por algum tempo, mas no instante em que uma
verdadeira emergência se lhe depara, é pouco provável que responda
apropriadamente e resultam os acidentes.

Onde quer que ocorram acidentes numa indústria, eles provêm dessas
pessoas que se encontram neste nível de tom de subapatia. Onde quer que
sejam cometidos erros crassos em escritórios, que custam às empresas
fortunas e perdas de tempo, e que causam outras dificuldades de pessoal, eles
provêm, de uma forma um tanto ou quanto uniforme, dessas pessoas em sub-
apatia. Portanto, não pense que qualquer destes estados de ser incapaz de
sentir qualquer coisa, de estar entorpecido, de ser insensível à dor ou à alegria
tenha alguma vantagem para alguém. Não tem. Uma pessoa que se encontre
nesta condição, não consegue controlar as coisas e na verdade não está ali o
suficiente para ser controlada por qualquer outra pessoa, e faz coisas estranhas
e imprevisíveis.

Sc



11

Assim como uma pessoa pode estar cronicamente em subapatia, também
pode estar em apatia. Isto é bastante perigoso, mas pelo menos é expressado.
É de esperar comunicação da própria pessoa, não vindo de algum padrão de
treino. As pessoas podem estar cronicamente em pesar, cronicamente em
medo, ou cronicamente em ira, ou em antagonismo, ou em aborrecimento, ou
podem realmente estar “presas em entusiasmo”. Uma pessoa que é
verdadeiramente capaz, é normalmente bastante serena quanto às coisas.
Pode, no entanto, expressar outras emoções. É um erro supor que a serenidade
total tenha algum valor real. Quando uma situação que exige lágrimas não
pode ser chorada é porque esse alguém não está em serenidade como um
estado emocional crónico. A serenidade pode muito facilmente ser
confundida com a subapatia, mas obviamente apenas por um observador sem
treino. Basta um olhar em direcção às condições físicas da pessoa para
distinguir. As pessoas que se encontram em subapatia, são normalmente
pessoas bastante doentes. 

Ao nível de cada uma das emoções temos um factor de comunicação. Um
indivíduo que se encontre num estado de subapatia não comunica de modo
nenhum. Alguma resposta social ou padrão de treino ou como dizemos,
“circuito” está a comunicar. A própria pessoa não parece estar ali e na
realidade não está a falar. Por conseguinte, as suas comunicações são, algumas
vezes, no mínimo, estranhas. Faz a coisa errada na altura errada. Diz a coisa
errada na altura errada.

Naturalmente que quando uma pessoa está presa em qualquer das bandas
da Escala de Tom – subapatia, apatia, pesar, medo, ira, antagonismo,
aborrecimento, entusiasmo ou serenidade – verbaliza as comunicações com
esse tom emocional. Uma pessoa que está sempre zangada com alguma coisa,
está presa em ira. Tal pessoa não está tão mal como uma que esteja em sub-
apatia, mas ainda é bastante perigosa a sua companhia, pois ocasionará
problemas, e uma pessoa que está zangada não tem um bom controlo das
coisas. As características de comunicação das pessoas nestes vários níveis da
Escala de Tom são bastante fascinantes. Dizem coisas e manejam a
comunicação de uma forma característica, distinta para cada nível da Escala
de Tom.

Há um nível de realidade para cada um dos níveis da Escala de Tom. A
realidade é um tema muitíssimo interessante, pois relaciona-se, no geral, com
sólidos relativos. Por outras palavras, a solidez das coisas e o tom emocional
das pessoas têm uma ligação definitiva. As pessoas nos escalões inferiores da
Escala de Tom não conseguem tolerar sólidos. Não conseguem tolerar um
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objecto sólido. A coisa não é real para elas; é delgada ou tem falta de peso. À
medida que as pessoas sobem na escala, o mesmo objecto torna-se cada vez
mais sólido e podem finalmente vê-lo no seu verdadeiro nível de solidez. Por
outras palavras, estas pessoas têm uma reacção definida à massa em diversos
pontos da escala. Para elas as coisas são claras ou muito, muito pouco nítidas.
Se pudesse olhar através dos olhos de alguém em subapatia, observaria, sem
dúvida, um mundo verdadeiramente húmido, diluído, sonhador, nebuloso,
irreal. Se olhasse através dos olhos de um indivíduo zangado, veria um mundo
ameaçadoramente sólido, onde todos os sólidos se apresentariam como uma
brutalidade dirigida a ele, mas ainda não seriam suficientemente sólidos ou
suficientemente reais ou visíveis para alguém em boas condições. Uma pessoa
em serenidade pode ver os sólidos tal como são, tão claros como são, e pode
tolerar um enorme peso ou solidez sem reagir a isso. Por outras palavras, à
medida que se sobe na Escala de Tom, partindo do ponto mais baixo até ao
mais elevado, as coisas podem tornar-se mais e mais sólidas, cada vez mais reais.

Observar o Óbvio

A Escala de Tom é uma ferramenta extremamente útil para ajudar a prever
as características e comportamento da pessoa. Mas para fazer isto bem, tem de
ser capaz de reconhecer a posição da pessoa na escala de tom com uma rápida
vista de olhos. 

A Escala de Tom é muito fácil de aplicar numa base casual para algum tom
agudo. “O João estava numa crise de 1.5 a noite passada ” Claro, ficou
vermelho como um tomate e atirou-te um livro à cabeça. É simples. A Maria
começa a soluçar e deita a mão ao Kleenex, facilmente reconhecido como
pesar. Mas, e o tom crónico de uma pessoa? Este pode ser disfarçado com um
tom, por um treino e respostas, de verniz social. Isso chama-se um tom social.
Não é nem crónico, nem agudo, mas é um reflexo da educação social da pessoa
e maneirismos adoptados para se apresentar aos outros. Quão perspicaz e
quão seguro é você acerca disso? Tome uma pessoa com quem está
familiarizado. Qual é, exactamente, o seu tom crónico?

Existe uma palavra “obnose” que foi elaborada a partir da expressão
“observar o óbvio”. A arte de observar o óbvio é constantemente negligenciada
na nossa sociedade nesta época. É pena. É a única forma de você alguma vez
ver alguma coisa; você observa o óbvio. Olha para a isness de uma coisa, para
o que está realmente ali. Felizmente para nós, a capacidade de observar o

.
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óbvio não é de forma alguma “inata” ou mística. Mas é assim que está a ser
ensinada por pessoas estranhas a ientolog .

Como se ensina alguém a ver o que está aí? Bem, põe-se aí alguma coisa
para ver e manda-se a pessoa dizer o que vê. Um indivíduo pode praticar isto
por si ou numa situação de grupo, tal como uma turma. Selecciona-se
simplesmente uma pessoa ou objecto e observa-se o que está aí. Por exemplo,
numa situação de uma turma, pede-se a um estudante que se ponha de pé em
frente da classe para ser observado pelos restantes estudantes. Um Instrutor
está ao lado e vai perguntando: 

“O que é que vêem?”
As primeiras respostas correspondem mais ou menos a isto:

“Bem, vejo que ele tem muita experiência.”
“Ah, sim? Vês realmente a experiência dele? O que é que vês?”
“Vejo pelas rugas em torno dos seus olhos e boca que ele tem muita

experiência.”
“Está bem, mas o que é que vês?”
“Ah, percebo. Vejo rugas em volta dos olhos e da boca dele.”

“Bem!”
O Instrutor não aceita coisa alguma que não esteja plenamente visível.
Um estudante começa a ver a ideia e diz: “Bem, posso realmente ver que

ele tem orelhas.”
“Está certo, mas de onde estás, vês as suas duas orelhas agora mesmo ao

olhares para ele?”
“Bem, não.”
“Está bem. O que é que vês?”
“Vejo que ele tem uma orelha esquerda.”
“Óptimo!”
Não servem conjecturas, coisas presumidas tacitamente. Por exemplo:

“Tem uma boa postura.”
“Boa postura em comparação com quê?”
“Bem, mantém-se mais direito do que a maioria das pessoas que tenho

visto.”
“Elas estão aqui agora?”
“Bem, não, mas tenho imagens delas.”

“Vamos, boa postura em relação com o quê, que estejas a ver agora
mesmo.”

Sc y
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“Bem, está mais direito do que o senhor. O senhor está um pouco
curvado.”

“Agora mesmo?”

“Sim.”

“Muito bem ”

O objectivo deste exercício é levar o estudante ao ponto de poder olhar
para outra pessoa, ou para um objecto, e ver exactamente o que lá está. Não
uma dedução do que poderia estar aí a partir daquilo que ele vê. Apenas o que
está aí, visível e evidente para os olhos. É tão simples que até dói.

Pode obter boas indicações sobre o tom crónico pelo que a pessoa faz com
os olhos. Em apatia, dá a impressão de olhar fixamente, durante minutos, para
um objecto particular. A única diferença é que não o vê. Não tem a mínima
consciência do objecto. Se você lhe lançasse um saco sobre a cabeça, o foco
dos seus olhos manter-se-ia provavelmente o mesmo. 

Ao subir para pesar, a pessoa tem o mesmo olhar “baixo”. Uma pessoa em
pesar crónico tem tendência a dirigir o olhar para o chão com frequência. Nas
faixas inferiores de pesar, a sua atenção está bastante fixa, como em apatia. À
medida que se move para cima, para a faixa de medo, obtém-se o foco a mudar,
mas ainda dirigido para baixo.

Em medo mesmo, a característica muito óbvia é que a pessoa não pode
olhar para si. As pessoas são demasiado perigosas para serem olhadas. É
suposto ele estar a falar consigo, mas olha para a sua esquerda. Em seguida
olha muito brevemente para os seus pés, depois por cima da sua cabeça (você
tem a impressão de que vai a passar um avião), mas agora já está a olhar para
trás, por cima do ombro. Tique, tique, tique. Em resumo, ele olha para todos
os lados menos para si.

Em seguida, na faixa inferior de ira, olhará para longe de si, deliberadamente.
É um corte de comunicação aberto. Um pouco mais acima na linha ele olha
directamente para si, mas não de forma muito agradável. Quer localizá-lo –
como um alvo.

Depois, em aborrecimento, você tem o seu olhar a errar de novo, mas não
freneticamente como em medo. Além disso, ele não estará a evitar olhar para
si. Incluí-lo-á entre as coisas para as quais olha.

Equipada com dados desta espécie, e tendo ganho alguma competência na
obnose das pessoas, uma pessoa pode depois ir ter com o público para falar
com estranhos e descobrir onde eles estão na Escala de Tom. Habitualmente,
mas apenas como uma ligeira muleta para abordarem as pessoas, uma pessoa

.
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Aquilo que uma pessoa faz com os olhos, pode ajudá-lo a localizar a posição dela 
na Escala de Tom. 15
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ao fazer isto teria uma série de perguntas para fazer a cada pessoa, e um porta-
-papéis onde escrever as respostas, notas, etc. O propósito real de eles falarem
com as pessoas é localizá-las na Escala de Tom, tom crónico e tom social.
Recebem perguntas calculadas para produzir a r os de comunicação e
quebrar o treino social e a educação, de forma que o tom crónico ressalte.

Aqui estão alguns exemplos de questões usadas neste exercício: “Qual é a
coisa mais óbvia em mim?” “Quando foi a última vez que cortou o cabelo?”
“Acha que as pessoas trabalham hoje tanto como o faziam há cinquenta anos?”

A princípio, as pessoas ao fazerem isto, apenas localizam o tom da pessoa
que estão a entrevistar – e são muitas e variadas as aventuras por que passam
ao fazer isto! Mais tarde, quando adquiriram alguma segurança quanto a fazer
parar estranhos e enchê-los de perguntas, acrescentam-se as seguintes
instruções: “Entrevista pelo menos 15 pessoas. Com as primeiras cinco,
adopte o seu tom assim que o tiver localizado. Com as cinco seguintes, desça
abaixo do tom crónico delas, e observe o que acontece. Com as últimas cinco,
adopte um tom acima do delas ”

O que ganha uma pessoa com estes exercícios? Uma disposição para
comunicar com qualquer pessoa, para começar. Ao princípio, uma pessoa
pode ser altamente selectiva quanto ao tipo de pessoas que faz parar. Apenas
senhoras idosas. Ninguém que pareça irritado. Ou apenas pessoas com um
aspecto limpo. Por fim, fazem parar simplesmente a pessoa que surge a seguir,
mesmo que pareça um leproso ou esteja armado até aos dentes. A sua
capacidade para confrontar pessoas melhorou muito e uma pessoa é,
simplesmente, alguém para quem falar. Ficam dispostos a localizar uma
pessoa na escala, sem hesitações ou vacilações.

Também se tornam muito hábeis e mais flexíveis em adoptar tons à
vontade e exibi-los de forma convincente, o que é muito útil em numerosas
situações, e muito divertido de fazer. 

Ser capaz de reconhecer o nível de tom das pessoas com uma simples vista
de olhos, é uma capacidade que nos pode dar tremendo proveito nas relações
com os outros. É uma habilidade que, para se obter, vale bem o tempo e o esforço.

t as
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A CARTA HUBBARD 
DE AVALIAÇÃO HUMANA

Todo o assunto de como julgar com precisão os nossos companheiros é
algo que o Homem quis, há muito tempo, ser capaz de fazer. Em ientolog
temos uma Carta que mostra uma forma exacta de avaliar o comportamento
humano e prever o que uma pessoa fará.

Esta é a Carta Hubbard de Avaliação Humana, da qual existe uma cópia
.

A carta mostra o grau de ética, responsabilidade, persistência num dado
curso, manejo da verdade e outros aspectos que identificam uma pessoa
através dos vários níveis da Escala de Tom.

Você pode examinar a carta, e encontrará nos rectângulos, ao lê-la, as
diversas características das pessoas que se encontram nestes níveis. Por mais
horrível que pareça, descobriu-se que estas características são constantes. Se a
sua pontuação for de 3.0, seguirá ao longo de toda a carta em 3.0.

Se você conseguir localizar duas ou três características ao longo de um
determinado nível desta escala, poderá olhar para o número da coluna à frente
dessas características e encontrar o nível. Pode ser 2.5, pode ser 1.5. Seja qual
for, basta olhar para todas as colunas correspondentes ao número que
descobriu, e encontrará as restantes características.

O único erro que você pode cometer ao avaliar outra pessoa nesta Escala
de Tom, é o de presumir que ela sai da escala em algum ponto e que se
encontra num nível mais alto numa secção do que noutra. A característica que
você contesta pode estar camuflada, mas está lá.

Olhe a parte superior da primeira coluna e obterá uma ideia geral do
comportamento e da fisiologia da pessoa. Olhe para a segunda coluna para ver
o estado físico. Olhe para a terceira coluna para ver a emoção mais geralmente
expressa por essa pessoa. Continue através das diversas colunas. Encontrará
em algum sítio dados sob uma determinada pessoa, ou sobre si próprio, acerca
dos quais você pode estar certo. Então, basta examinar todos os outros rectângulos

Sc y
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que estão no mesmo nível desses dados. Essa faixa, quer seja em 1.5 ou em 3.0,
contar-lhe-á a história de um ser humano.

Claro que, como as pessoas são atingidas por boas e más notícias, dias
felizes e dias tristes, existem subidas e descidas momentâneas nesta Escala de
Tom. No entanto, existe um nível crónico, um comportamento típico para
cada indivíduo.

À medida que um indivíduo vai descendo nesta escala, a sua vivacidade e
a sua consciência vão diminuindo e diminuindo.

A disposição ou atitude crónicas do indivíduo para com a existência,
declina em proporção directa com a forma em que ele considera o universo
físico e os organismos que o rodeiam.

Dizer simplesmente que uma pessoa se fixa na sua estima pelo universo
físico e os organismos que a rodeiam não é uma afirmação completa, pois
existem formas definidas, para além da consciência, que permitem que isto
suceda. A manifestação é, contudo, um declínio da consciência no que
respeita ao ambiente físico de um indivíduo. Esse declínio da consciência é
uma causa parcial de uma descida gradual nesta carta, mas é suficiente
ilustrativo para os nossos propósitos neste livro.

A posição de um indivíduo nesta Escala de Tom varia ao longo do dia e no
decorrer dos anos, mas é razoavelmente estável por determinados períodos. A
posição de uma pessoa na carta subirá ao receber boas notícias e baixará com
as más notícias. Este é o habitual toma-lá-dá-cá da vida. Contudo, cada pessoa
tem uma posição crónica na carta, que é inalterável, excepto por processamento
de ientolog .

O processamento de Scientology é uma forma muito única de aconselhamento
pessoal que ajuda um indivíduo a olhar para a sua própria existência e melhora
a sua capacidade para confrontar o que ele é e onde está. O Processamento
aumenta, por conseguinte, o tom crónico desse indivíduo.

Por outro lado, num nível agudo, a necessidade (uma pessoa levantar-se
pelos seus próprios esforços, como nas emergências) pode fazer com que um
indivíduo suba bastante nesta carta durante breves períodos.

Sc y
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O ambiente de alguém influencia bastante a posição da pessoa na carta.
Cada ambiente tem o seu próprio nível de tom. Uma pessoa que é realmente
um 3.0 pode começar a agir como um 1.1 (hostilidade encoberta) num
ambiente 1.1. Contudo, um 1.1 não costuma actuar melhor do que por volta
de 1.5 num ambiente com um tom elevado. Se uma pessoa viver num
ambiente baixo de tom, poderá esperar, por fim, ser baixo de tom. Isto
também acontece em relação ao casamento – uma pessoa tende a igualar o seu
nível de tom ao do cônjuge.

Esta Escala de Tom também é válida para grupos. Um negócio ou uma
nação podem ser examinados quanto às suas diversas reacções normais, e
estas podem ser representadas graficamente. Isto dar-nos-á o potencial de
sobrevivência de um negócio ou de uma nação.

Esta carta pode também ser utilizada em empregar pessoal ou na escolha
de sócios. É um índice preciso daquilo que você pode esperar e dá-lhe uma
oportunidade para predizer o que as pessoas farão, antes de ter muita
experiência com elas. Além disso, dá-lhe uma indicação quanto ao que poderá
suceder-lhe em certos ambientes ou perto de certas pessoas, pois elas poderão
arrastá-lo para baixo ou impulsioná-lo para uma posição elevada.

No entanto, não use esta carta numa tentativa de fazer alguém submeter-
-se. Não diga às pessoas em que posição da escala se encontram. Isso poderá
arruiná-las. Deixe-as fazer o seu próprio exame.

Um Teste da Escala de Tom

O indicador mais exacto da posição de uma pessoa na Escala de Tom é
provavelmente o discurso.

A não ser que a pessoa fale abertamente e ouça receptivamente, não se
pode considerar que ela esteja muito alta na Escala de Tom.

Na coluna 10 da Carta Hubbard de Avaliação Humana, “Discurso: Fala,
Discurso: Ouve” existem caixas duplas: um conjunto refere-se a falar, o outro
a ouvir. Pode não ter ocorrido a algumas pessoas que a comunicação é tanto
de saída como de entrada. Observar como a pessoa ouve e fala será um
indicador preciso da sua posição na Escala de Tom.
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É interessante notar que com esta coluna uma pessoa pode conduzir o que
chamamos “psicometria de dois minutos” em alguém. Psicometria é a medição
dos traços mentais, capacidades e processos. A maneira de fazer uma psicometria
de dois minutos é simplesmente começar a falar com a pessoa no nível de tom
mais alto possível, criativamente e construtivamente, e depois descer
gradualmente o tom da conversação até ao ponto em que obtém uma resposta
da pessoa. O indivíduo reage melhor à sua própria faixa de tom; e por meio de
conversação, o indivíduo só pode ser elevado cerca de meio ponto na Escala
de Tom. Ao fazer este tipo de “psicometria”, não se deve prolongar muito
nenhuma faixa de conversação, não mais do que uma frase ou duas, pois isso
teria tendência para subir ligeiramente o tom da pessoa e assim prejudicar a
exactidão do teste.

Pode-se fazer 
um indivíduo 
subir apenas 
cerca de meio 
ponto na 
escala, ao 
conversar.

Respondendo à 
zanga de 
alguém com 
aborrecimento, 
pode-se fazer 
subir o tom de 
uma pessoa.
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Portanto, a psicometria de dois minutos faz-se, primeiro, anunciando algo
criativo e construtivo e vendo se a pessoa responde de maneira semelhante.
Depois, fazendo uma conversa casual, talvez acerca de desportos, e vendo se a
pessoa responde a essa. Se não obtiver resposta, começa-se a falar antagoni ca-
mente acerca de coisas que a pessoa conhece – mas, é claro, não acerca da
pessoa – para ver se consegue resposta neste ponto. A seguir, dizer uma frase
ou duas de ira contra alguma condição. Depois, pode entregar-se a um pouco de
má língua pondo em causa a reputação de alguém, e ver se há alguma resposta
a isso. Se isto não funciona, então atire com algumas afirmações de desespero
e desgraça. Algures neste nível a pessoa irá concordar com o tipo da conversação
que está a ser oferecida – isto é, ele irá responder de maneira semelhante.
É então possível conduzir uma conversa nesta faixa em que se descobriu a
pessoa, e obterá rapidamente informação suficiente para fazer uma boa
primeira estimativa da posição da pessoa na carta.

Esta psicometria de dois minutos por meio de conversação pode também
ser aplicada a grupos. O orador que deseje dominar a sua audiência não deve
falar mais do que meio ponto acima ou abaixo do tom da sua audiência. Se ele
deseja subir o tom da audiência, deve falar meio ponto acima do seu tom geral.
O orador experiente, usando esta psicometria de dois minutos e anotando
cuidadosamente as reacções da sua audiência, pode, em dois minutos,
descobrir o tom da audiência – após o que só tem de adoptar um tom
ligeiramente acima do da audiência.

A Escala de Tom e a Carta de Avaliação Humana são as ferramentas mais
importantes alguma vez desenvolvidas para a previsão do comportamento
humano. Dê uso a estas ferramentas e saberá sempre com quem está a lidar,
com quem associar-se, em quem confiar. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Os exercícios seguintes ajudá-lo-ão a compreender este livro e a aumentar
a sua capacidade para aplicar realmente o conhecimento que ele contém.

1 Usando a Carta Hubbard de Avaliação Humana, considere cinco pessoas
que conheça e determine o nível de tom crónico de cada uma delas. (Não
diga à pessoa qual é o nível de tom que determinou que lhe corresponde.)

2 Pratique a obnose. Olhe à volta, no seu ambiente, e pratique ver aquilo
que está ali. Repare em coisas que sejam plenamente óbvias. Não permita
nenhuma assunção na sua observação. Continue a praticar a obnose até
ter a certeza de que pode fazê-lo sem adicionar quaisquer assunções.

3 Localize os níveis de tom de diferentes pessoas. Vá para um local onde
haja muitas pessoas. Tome uma pessoa e repare em qual é o seu nível de
tom. Faça isto vez após vez com pessoas diferentes. Observe as pessoas a
conversar ou a envolverem-se em alguma actividade e repare quais são os
seus níveis de tom. Continue a fazer isto até estar confiante de que pode
localizar o nível de tom das pessoas observando-as. (Porém, não diga às
pessoas que está a observar, em que tom pensa que elas estão )

4 Pratique o localizar dos níveis de tom de pessoas, metendo conversa com
elas. Pegue num suporte para papéis, e papel, e entreviste pessoas na rua.
Faça-lhes algumas perguntas “amostra”, tais como: “Qual é a coisa mais
óbvia em relação a mim?”, “Qual foi a última vez em que cortaste o
cabelo?”, “Pensa que as pessoas hoje trabalham tanto, como o faziam há
cinquenta anos?” Outras perguntas de natureza semelhante podem ser
usadas para se conseguir respostas da pessoa. Determine o nível de tom
da pessoa com base na sua resposta. Há um tom social por cima do tom
crónico da pessoa? Repita a entrevista com outras pessoas, notando o
nível de tom da pessoa de cada vez. Mantenha isto até conseguir
aproximar-se de qualquer pessoa e meter conversa com ela e determinar
o seu nível de tom crónico. (Nota importante: Não diga à pessoa em que
nível de tom observa que ela está, nem avalie o seu nível de tom por ela )
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5 Quando tiver ganho confiança no Exercício 4, entreviste mais pessoas.
Entreviste pelo menos quinze pessoas. Com as primeiras cinco, concorde
com o tom delas logo que tenha conseguido localizá-lo. Com as cinco
seguintes, desça abaixo do seu tom crónico e veja o que acontece. Para as
últimas cinco, coloque-se num tom acima do delas. Anote as suas
observações ao fazer isto. Pratique isto com mais pessoas até estar
confiante de poder localizar o nível de tom de uma pessoa e depois
igualá-lo, descer abaixo dele ou assumir um tom acima dele.

6 Faça psicometria de dois minutos a alguém. Meta conversa com uma
pessoa e, usando a técnica dada no livro, determine qual o nível de
tom a que a pessoa responde. Repita isto com outras pessoas até estar
confiante de poder localizar qual o nível de tom a que a pessoa responderá.

7 Pratique o levar do nível de tom de uma pessoa. Meta conversa com uma
pessoa. Uma vez que tenha determinado o seu nível de tom, adopte meio
tom até um tom acima ao dela. Note o que acontece a este nível de tom.
Repita isto com outras pessoas até estar confiante de poder fazer uma
pessoa subir pela Escala de Tom.

23



24

O conhecimento da Escala de Tom e da
capacidade de a usar, deu às pessoas uma
nova liberdade ao lidarem com os outros,
a qual de outra forma não poderia existir
para elas. Deu-lhes a capacidade de predi-
zer o comportamento dos outros e de lidar
com eles com sucesso, independentemente
de a pessoa estar em apatia, pesar, medo,
ira, antagonismo, aborrecimento, alegria
ou entusiasmo. A perícia para fazer outra
pessoa subir pela Escala de Tom é facil-
mente conseguida com este conhecimento.

Muitas pessoas descobriram que as acções,
reacções e comportamento dos outros,
tornam-se bastante previsíveis, quando se
pode observar onde estão na escala. A vida
é menos confusa ou misteriosa. A saúde,
potencial de sobrevivência e longevidade
de um indivíduo ou grupo podem também
ser previsíveis. A forma como alguém irá

tratar os bens pessoais, ou os seus, torna-se
óbvia.

Pessoas de todas as esferas da vida: artistas,
músicos, actores, executivos, capatazes e
professores, juram todos que o uso desta
tecnologia os põe em controlo das suas vidas.
Ser capaz de predizer o comportamento dos
outros faz da vida um jogo que você pode
vencer, tal como se mostra nos relatos que
se seguem.

Saber como reagem as pessoas nos
diferentes níveis de tom, tinha muita
importância para um contratador do Sul
da Califórnia. Ele experimentou um enorme
aumento na sua competência geral depois
de aprender estes dados.

“Eu sempre tinha ficado louco ao tentar
ser lógico a lidar com as pessoas nas faixas
mais baixas da Escala de Tom, especial-
mente pessoas em antagonismo. Mal soube
os dados sobre a Escala de Tom, já não
ficava aborrecido com certos clientes, parti-
cularmente os antagonistas que tinha de
servir. Dirigir o meu negócio tornou-se uma
tarefa fácil e as minhas estatísticas pessoais
de vendas triplicaram em apenas algumas
semanas. Eu estava muito mais causativo ao
lidar com as pessoas ” 

Consternada quando se lhe pediu pela
primeira vez para fazer um curso de ven-
das, uma mulher que trabalhava numa
companhia de telecomunicações na Flo-
rida, ficou surpreendida por poder fazer
um trabalho desses com êxito. Ela tinha
as suas próprias considerações acerca de
vendedores e não queria ser “um desses
vendedores aborrecidos que chamam no
momento mais inoportuno, para lhe
falar de algo acerca do qual você não

RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Uma amostra 
ao acaso, feita 
de pessoas que 
receberam 
processamento 
de ientolog , 
demonstrou 
subidas 
substanciais na 
sua posição na 
Escala de Tom.
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tem nenhum interesse”. Porém, ela teve
a sorte de fazer um curso de vendas que
incluía dados sobre a Escala de Tom
emocional.

“Realmente gostei deste curso e que
ganhos obtive com ele! Já tinha ouvido falar
antes na Escala de Tom emocional, mas não
fazia realmente ideia de como usá-la. E
compreendi que os ‘maus’ vendedores não
possuem estes dados, por isso não é para
admirar que eles sejam aborrecidos! Usando
a tecnologia, posso agora ir directamente ao
encontro do nível de tom correcto e fazer
com que as minhas vendas subissem a
pique!” 

Na Dinamarca uma rapariga estava a ter
problemas com um amigo. Havia algo que
o preocupava e acerca do qual ele não
queria falar. Ela tentou falar com ele, mas
ele ainda assim, não contava o que estava
mal. A reticência dele estava a criar um
grande transtorno entre eles. Ela decidiu
escrever-lhe uma carta muito alegre, mas,
para sua surpresa, não teve qualquer
efeito nele. Quando ela lhe perguntou por
ela, ele disse-lhe que nem sequer conse-
guia lembrar-se do que a carta dizia! Ela
resolveu finalmente este dilema usando a
Escala de Tom.

“Finalmente compreendi que a minha
comunicação era muito alta para o nível de
tom dele, e assim resultava em não comuni-
cação. Por isso, escrevi-lhe outra carta que
estava mais perto do nível de tom dele, e foi
surpreendente ter acertado em cheio! Ele
começou a falar-me e agora somos amigos
outra vez. 

“Se eu não tivesse a tecnologia da
Escala de Tom, teria desistido. Isto deu-me
coragem suficiente para lhe escrever outra
carta. De outra forma, teria entrado em
apatia em relação ao assunto e teria perdido
um amigo muito bom. Em vez disso, usando
a Escala de Tom e a comunicação, fi-lo subir
na escala e salvei a nossa amizade!”

Uma rapariga na Escandinávia tinha
acabado de romper com o namorado.
Embora não estivesse especialmente feliz,
ela tinha no entanto os dados da Escala de
Tom. Decidiu usar esta ferramenta e dar a
volta à sua vida:

“Eu tinha um grupo de muito bons ami-
gos mas nenhum prospecto de namorado.
Um novo tipo juntou-se ao nosso grupo de
amigos. Muito pouco tempo depois de ele se
ter juntado ao nosso grupo de amigos entrá-
mos em comunicação e eu dei-me conta de
que tínhamos níveis de comunicação quase
idênticos. Ele parecia ser um tipo muito sim-
pático. Bastava eu mencionar que algo
necessitava de se manejar, virava as costas e
ele ficava ocupado a manejar isso. Ele dizia
que necessitávamos de pão para o jantar, e
eu já estava a caminho da padaria. Eu men-
cionava algo e ele dava-me a saber que
tinha acabado de pensar nisso. Nós coincidí-
amos perfeitamente na Escala de Tom. Olhei
para isto e comecei a rir, pois ele não era
sem dúvida, o tipo de pessoa que eu teria
procurado anteriormente. Eu tinha sempre
olhado para a aparência que só levava a
experiências que por vezes funcionavam,
por vezes não. Porém, este tipo era um ver-
dadeiro partido e dentro de uma semana eu
decidi casar, e assim fiz mos.”e
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Um jovem da Costa Leste dos EUA
viu-se incapaz de lidar com aqueles com
quem entrou em contacto quando se
mudou para a cidade de Nova Iorque.
Depois de muita tentativa e erro, descobriu
finalmente a solução na tecnologia da
Escala de Tom.

“Quando inicialmente me mudei para a
cidade e arranjei um emprego, dei comigo
numa perigosa e nada amigável situação.
Embora o trabalho fosse interessante e bem
pago, as inimizades pareceram-me tão más
que ao fim de apenas uns meses eu já
considerava seriamente largar o emprego.

“Foi então que assisti a uma palestra na
Igreja de ientolog  e aprendi acerca da
tecnologia da Escala de Tom de L. Ron
Hubbard. A partir de então apercebi-me de
que o que eu experimentava era que algumas
pessoas com as quais lidava estavam no tom
de antagonismo da Escala de Tom. E não
era só isso, eu acercava-me delas no nível de
tom do medo – o que simplesmente piorava
as coisas!

“Daquele momento em diante, fui capaz
de confortavelmente lidar com os outros à
minha volta e nunca mais levei as coisas tão
a peito quando confrontado por alguém nos
tons mais baixos da escala. Uff , que
alívio!”

Um jovem do Alasca usou a tecnologia
da Escala de Tom para ajudar um indivíduo
e para melhorar a produtividade de todo
um grupo.

“Trabalhava com um grupo de uma
dúzia de pessoas num projecto de construção;
reparei que um dos meus colegas era lento,
cometia erros e na verdade estava a atrasar

todo o projecto. Eu tinha estudado recentemente
as informações do Sr. Hubbard sobre a
Escala de Tom e decidi que devia pô-las a
funcionar.

“Primeiro observei a pessoa e falei um
pouco com ela para identificar onde se
encontrava na Escala de Tom. Uma vez feito
isto, comecei a falar com ela e a dar-lhe
instruções num tom ligeiramente acima do
dela. E tal como o livro que eu estudara
referia, o seu tom subiu. Ele animou um
pouco e começou a trabalhar mais depressa
e a dar atenção ao que ia fazendo. De facto,
todo o grupo pareceu ganhar velocidade, só
por ver o colega fazer melhor!

“Senti-me muito bem por ter sido capaz
de mudar uma situação para melhor, com
uma acção tão simples.”

A familiaridade com a Escala de Tom,
ajudou uma rapariga australiana a lidar com
uma pessoa que mais ninguém conseguiu
dominar. Ela estava numa fila para comprar
uma coisa numa loja quando um rufião
começou a dar pontapés nas coisas, a ser
muito malcriado e antagónico.

“Ninguém estava a controlar este
homem; as pessoas estavam apenas a
ficar perturbadas com as suas acções e não
sabiam realmente o que fazer. Eu usei a
Escala de Tom para me pôr em causa sobre
a situação e apenas dei acusar de recepção
de comunicação ao homem usando o nível
correcto da Escala de Tom. Ele parou
imediatamente a sua ‘representação’!

“O homem que estava a seguir a mim
na fila ficou espantado e disse: ‘Eu não sei o
que fizeste, mas o que quer que tenha sido,
manejou-o!’”
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ACERCA DE
L. RON
HUBBARD

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

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

Regressando aos Estados Unidos em

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

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

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

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

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

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

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

N

1929, Ron retomou a sua educação formal e

literária no princípio dos anos 30 e depressa

pesquisa principal através de extensas
viagens e expedições.

do a sua meta primária, ele continuou a sua

O Poder da Mente sobre o Corpo
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GLOSSÁRIO
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.
beingness: condição ou estado de ser; existência. Beingness
também se refere à assunção ou escolha de uma
categoria de identidade. A beingness pode ser assumida
pela própria pessoa, ser dada a ela própria ou ser
alcançada. Exemplos da beingness de uma pessoa
seriam o seu nome próprio, a sua profissão, as suas
características físicas e o seu papel num jogo – todos
estes poderiam ser chamados a beingness de uma
pessoa.
Carta Hubbard de Avaliação Humana: uma carta pela
qual uma pessoa pode avaliar com precisão o comportamento
humano e prever o que uma pessoa irá fazer. Mostra as
várias características que existem em diferentes níveis da
Escala de Tom.
caso: um termo geral para uma pessoa que está a ser
tratada ou ajudada. É também usado para significar a
total acumulação de perturbações, dores, fracassos, etc.,
presentes na mente reactiva.

ientolog : uma filosofia religiosa aplicada desenvolvida
por L. Ron Hubbard. É o estudo e manejo do espírito
com relação a ele mesmo, universos e outras formas de
vida. A palavra ientolog  provém do latim scio, que
significa “saber” e da palavra grega logos, que significa “a
palavra ou a forma exterior pela qual o pensamento
interior é expresso e tornado conhecido”. Assim ientolog
significa saber acerca do saber.

Clear: um Ser que já não tem a sua própria mente
reactiva. Ver também mente reactiva neste glossário.

comunicação: o intercâmbio de ideias através do espaço
entre dois indivíduos.
confronto: fazer face sem vacilar ou evitar. Confrontar é
na verdade a capacidade de estar ali confortavelmente e
percepcionar.
engrama: um tipo particular de quadro de imagem
mental, o qual é uma gravação completa de cada percepção
presente num momento de “inconsciência” total ou
parcial. Os engramas são armazenad s na mente reactiva.
Ver também quadros de imagem mental e mente reactiva
neste glossário.

entheta: theta enturbulado: refere-se especialmente a
comunicações que, se baseadas em mentiras e confusões,
são difamadoras, cortantes ou destrutivas, numa tentativa
de sobrecarregar ou suprimir uma pessoa ou grupo. Ver
também enturbular e theta neste glossário.

enturbular: pôr num estado de agitação ou perturbação.

Escala de Tom: uma escala que mostra os tons emocionais
sucessivos que uma pessoa pode sentir. Quer-se dizer por
“tom” o estado emocional momentâneo ou continuado
de uma pessoa. Mostra-se nesta escala graduada tais
emoções como medo, ira, pesar, entusiasmo e outras
que as pessoas sentem.

ética: as acções que um indivíduo aplica a si próprio
para corrigir alguma conduta ou situação, na qual esteja
envolvido, que seja contrária aos ideais e melhores
interesses do seu grupo. É uma coisa pessoal. Quando
uma pessoa é ética ou “tem a sua ética dentro”, é-o pelo
seu próprio determinismo e é causado por si própria.

invalidar: refutar, degradar, desacreditar ou negar algo
que alguma outra pessoa considera ser um facto.

massa: os objectos físicos reais, as coisas da vida.

mente reactiva: a parte da mente que não está sob o
controlo da vontade da pessoa e que exerce força e poder
de comando sobre a sua consciência, propósitos,
pensamentos, corpo e acções.

obnose: uma palavra inventada de “observando o óbvio”
(observing the obvious em inglês). É acção duma pessoa
olhar para uma outra pessoa ou para um objecto e ver
exactamente o que está lá, não uma dedução do que
poderá lá estar a partir do que ela vê.

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

processamento: uma forma especial de aconselhamento
espiritual, única em ientolog , 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 procedimentos específicos.

processo: um conjunto exacto de instruções ou uma
sequência de acções levados a cabo para realizar um
resultado desejado.

quadros de imagem mental: imagens tridimensionais
coloridas com som e cheiro, assim como todas as outras
percepções mais as conclusões ou especulações do
indivíduo. São cópias, feita na mente, das percepções de
uma pessoa de alguma ocasião no passado, apesar de em
momentos de inconsciência ou de consciência diminuída
estes existirem abaixo do nível de consciência do indivíduo.

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

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.

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

Fisiologia

Âmbito 
Médico

Emoção Comporta- 
mento 

Sexual
Atitude para 
com as 
Crianças

Comando 
sobre o 

Ambiente

Valor Real 
Para a 

Sociedade em 
Comparação 
com o Valor 
Aparente

Nível Ético

Escala 40
de Tom

Excelente em 
projectos, execução. 
Tempo de reacção 
rápido 
(relativamente à 
idade).

Praticamente à prova 
de acidentes. 
Nenhuma doença 
psicossomática. 
Praticamente imune 
a bactérias.

Avidez, exultação. Interesse sexual 
elevado mas 
frequentemente 
sublimado em 
pensamento criativo.

Interesse intenso em 
crianças.

Auto-domínio 
elevado. Agressivo 
em relação ao 
ambiente. Não gosta 
de controlar pessoas. 
Alto poder de 
raciocínio, emoções 
voláteis.

Valor alto. Valor 
aparente será  
realizado. Criativo e 
construtivo.

Baseia a ética na 
razão. Nível ético 
muito alto.

3.5 Bom em projectos, 
execução, desporto.

Muito resistente a 
infecções comuns. 
Nenhuma 
constipação.

Interesse forte.

Interesse moderado.

 Satisfeito.

Grande interesse 
pelo sexo oposto. 
Constância.

Amor por crianças.

Raciocina bem. Bom 
controlo. Aceita 
propriedade. 
Emoção livre. 
Liberal.

Bom valor para a 
sociedade. Ajusta o 
ambiente para 
beneficiar o próprio 
e os outros.

Presta atenção à ética 
do grupo mas refina-
-a de acordo com a 
exigência da razão.

3.0 Capaz de mediana 
quantidade de acção, 
desporto.

Resistente à infecção 
e à doença. Poucas 
doenças 
psicossomáticas.

Interesse na 
procriação.

Interesse por 
crianças.

Controla as funções 
corporais. Raciocina 
bem. Emoções livres 
ainda inibidas. 
Permite direitos aos 
outros. Democrático.

Qualquer valor 
aparente é valor real. 
Valor mediano.

Segue a ética em que 
foi treinado tão 
honestamente 
quanto possível. 
Moral.

2.5 Relativamente 
inactivo, mas capaz 
de acção.

Doente 
ocasionalmente. 
Susceptível às 
doenças comuns.

Indiferença.

Aborrecimento.

Desinteresse na 
procriação.

Vaga tolerância às 
crianças.

Em controlo da 
função e alguns 
poderes de 
raciocínio. Não 
deseja muita 
propriedade.

Capaz de acção 
construtiva; 
raramente em 
grande quantidade. 
Pouco valor. 
“Bem adaptado ”

Trata a ética 
insinceramente. Não 
é particularmente 
honesto ou 
desonesto.

2.0 Capaz de acção 
destrutiva e acção 
construtiva menor.

Doenças graves 
esporádicas.

Ressentimento 
expresso.

Repugnância pelo 
sexo;  aversão.

Apoquenta as 
crianças e é nervoso 
em relação a elas.

Antagonista e 
destrutivo de si 
mesmo, dos outros e 
do ambiente. Deseja 
o comando para 
magoar.

Perigoso. Qualquer 
valor aparente 
destruído pelo 
potencial de fazer 
mal ao próximo.

Abaixo deste ponto: 
autoritário. 
Insensível e 
cronicamente 
desonesto quando a 
ocasião surge.

1.5 Capaz de acção 
destrutiva.

Doenças depositárias 
(artrites). 
(Faixa de 1.0 a 2.0 
intercambiável.)

Ira. Violação. Sexo como 
punição.

Tratamento brutal 
das crianças.

Esmaga ou destrói os 
outros ou o 
ambiente. Se o não 
consegue, pode 
destruir-se a si 
próprio. Fascista.

Insincero. Grande 
risco. Possível 
assassino. Mesmo 
quando expressa 
boas intenções vai 
levar a cabo 
destruição.

Abaixo deste ponto: 
criminoso. Imoral. 
Activamente 
desonesto. 
Destruição de toda e 
qualquer ética.

1.1 Capaz de execução 
menor.

Doenças endócrinas 
e neurológicas.

Ressentimento não 
expresso. 

Medo.

Promiscuidade, 
perversão, sadismo, 
práticas irregulares.

Uso de crianças para 
propósitos sádicos.

Nenhum controlo da 
razão ou da emoção, 
mas controlo 
orgânico aparente. 
Usa meios ardilosos 
de controlar outros, 
especialmente 
hipnotismo. 
Comunista.

Risco activo. Faz os 
outros ficarem 
enturbulados. Valor 
aparente 
ultrapassado por 
intenções malignas 
escondidas.

Criminoso sexual. 
Ética negativa. 
Dissimuladamente 
desonesto sem 
motivo. Actividades 
pseudo-éticas 
encobrem perversão 
de ética.

0.5 Capaz de acção 
relativamente 
descontrolada.

Disfunção crónica de 
órgãos. (Tendência 
para acidentes )

Pesar.

Apatia.

Impotência, 
ansiedade, esforços 
possíveis para 
reproduzir.

Ansiedade acerca das 
crianças.

Apenas o contro o 
funcional mínimo de 
si próprio.

Risco para a 
sociedade. Suicídio 
possível. 
Completamente 
indiferente aos 
outros.

Não existente. Não 
pensante.
Obedecendo a 
qualquer um.

0.1 Vivo como
organismo.

Cronicamente 
doente. (Recusa 
alimentação.)

A mais profunda 
apatia.

Nenhum esforço 
para procriar.

Nenhum comando 
do próprio, de outros 
ou do ambiente. 
Suicida.

Alto risco, 
precisando cuidado e 
esforço de outros 
sem fazer nenhuma 
contribuição.

Nenhum.

1 2 3 4 5 6 7

CARTA HUBBARD DE AVALIAÇÃO HUMANA

Manejo da 
Verdade

Alto conceito da 
verdade.

Verdadeiro.

Cauteloso ao afirmar 
verdades. Mentiras 
sociais.

Insincero. 
Indiferente aos 
factos.

Verdade torcida para 
servir ao 
antagonismo.

Mentiras descaradas 
e destrutivas.

Perversões 
engenhosas e 
viciosas da verdade. 
Encobre mentiras 
astuciosamente.

Detalha factos sem 
conceito da sua 
realidade.

Nenhuma reacção.

8
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18Nível de 
Coragem

Discurso: 
Fala ___________
Discurso: Ouve 

Manejo de 
Comunicação 
Escrita ou Falada 
do Sujeito, 
Quando Actua 
como Ponto de 
Passagem 

Realidade
(Acordo)

Capacidade 
para Manejar 
Responsabilidade

Persistência 
num Dado Curso

Literalidade 
de Recepção de 
Declarações

Método 
Usado pelo 
Sujeito para 
Manejar os 
Outros

Nível de coragem 
alto.

Troca de crenças e 
ideias forte, capaz, 
rápida e completa.

Passa comunicação 
theta, contribui 
para ela. Corta as 
linhas entheta.

Procura pontos de 
vista diferentes a 
fim de aumentar a 
sua própria 
realidade. Muda de 
realidade.

Senso de 
responsabilidade 
inerente em todas 
as dinâmicas.

Alta persistência 
criativa.

Alta diferenciação. 
Boa compreensão 
de toda a 
comunicação 
conforme 
modificada pela 
educação do Clear.

Ganha apoio por 
entusiasmo criati
e vitalidade 
apoiada por razão.

Coragem 
demonstrada com 
riscos razoáveis.

Tendência para 
falar de crenças e 
ideias profundas.

 Aceita credos, 
ideias profundas; 
considera-os.

Passa comunicação 
theta. Ressente-se 
de e revida linhas 
entheta.

Capacidade para 
compreender e 
avaliar a realidade 
dos outros e de 
mudar de ponto de 
vista. Disposto a 
concordar.

Capaz de assumir 
responsabilidades e 
de as levar a cabo.

Boa persistência e 
direcção de 
objectivos 
construtivos.

Boa compreensão 
de declarações. 
Bom sentido de 
humor.

Ganha apoio por 
razão criativa e 
vitalidade.

Demonstração 
conservadora de 
coragem quando o 
risco é pequeno.

Expressão hesitante 
de número limitado 
de ideias pessoais.

Recebe ideias e 
crenças se expostas 
cuidadosamente.

Passa 
comunicação. 
Conservador, 
Inclina-se para 
construção e 
criação moderadas.

Consciência da 
validade possível 
de diferentes 
realidades. Acordo 
conservador.

Maneja a 
responsabilidade 
de modo 
desleixado.

Persistência 
mediana se 
obstáculos não 
forem grandes 
demais.

Boa diferenciação 
do significado das 
declarações.

Convida o apoio 
por razão prática e 
graças sociais.

Nem coragem nem 
covardia. 
Negligência do 
perigo.

Conversa 
despropositada 
eventual.

Só ouve assuntos 
comuns.

Cancela qualquer 
comunicação de 
tom mais alto ou 
mais baixo. 
Desvaloriza as 
urgências.

Recusa em 
harmonizar duas 
realidades. 
Indiferente ao 
conflito na realidade. 
Indiferente demais 
para concordar ou 
discordar.

Indiferente demais. 
Não digno de 
confiança.

Índole, 
concentração 
deficiente.

Aceita muito 
pouco, quer literal 
ou não. Inclinado a 
ser literal acerca do 
humor.

Não lhe importa
apoio dos outros.

Investidas no 
perigo ilógicas e 
reactivas.

Fala em ameaças. 
Invalida outras 
pessoas.

Dá ouvidos a 
ameaças. 
Ridiculariza 

Ocupa-se de 
comunicação hostil 
ou ameaçadora. Só 
deixa passar uma 
pequena 
quantidade de 
theta.

Dúvida verbal. 
Defesa da própria 
realidade. Tentativa 
de minar os outros. 
Discorda.

Usa 
responsabilidade 
para favorecer os 
próprios fins.

Persistência na 
direcção da 
destruição de 
inimigos. 
Nenhuma 
persistência 
construtiva abaixo 
deste ponto.

Aceita comentários 
de 2.0 literalmente.

Atormenta e critica
bruscamente para 
conseguir 
condescendência 
para com os seus 
desejos.

Bravura irracional, 
usualmente 
prejudicial ao 
próprio.

Fala somente de 
ódio, destruição e 
morte.

Dá ouvidos somente 
a morte e destruição. 
Arruina as linhas de 
theta.

Perverte a comunicação 
para entheta 
independentemente 
do teor original.

Interrompe comunicação 
theta. Passa entheta e 
perverte-o.

Destruição da 
realidade oposta. 
“Não tens razão ” 
Discorda da 
realidade dos 
outros.

Assume 
responsabilidade a 
fim de destruir.

Persistência 
destrutiva começa 
fortemente, 
enfraquece 
rapidamente.

Aceita comentários 
alarmantes 
literalmente. 
Sentido de humor 
brutal.

Usa ameaças, 
punição e menti
alarmantes para 
dominar os outros.

Ocasionais 
demonstrações 
dissimuladas de 
acção, fora disso 
covarde.

Aparentemente fala 
theta, mas má 
intenção.

Ouve pouco: quase 
sempre 
conspirações, 

Só passa 
comunicação 
maliciosa.

Corta as linhas de 
comunicação.
Resiste a passar 

Duvida da própria 
realidade. 
Insegurança. 
Duvida da 
realidade oposta.

Incapaz, 
inconstante, 
irresponsável.

Vacilação em 
qualquer curso. 
Concentração 
muito deficiente. 
Inconstante.

Falta de aceitação 
de quaisquer 
comentários. 
Tendência para 
aceitar tudo 
literalmente 
evitada por humor 
forçado.

Nulifica os outros pa
os levar a um nível 
onde podem ser 
usados. Meios 
dissimulados e 
malignos. Hipnotismo
bisbilhotice. Procura 

um controlo 
escondido.

Covardia completa. Fala muito pouco e 
somente em tons 
apáticos.

Ouve pouco: quase 
sempre apatia ou 
piedade.

Importa-se pouco 
com a 
comunicação. Não 
passa 
comunicação.

Vergonha, ansie-
dade, forte dúvida 
da própria
Realidade. É fácil 
forçá-lo a aceitar a 
realidade dos 
outros.

Nenhuma. Persistência 
esporádica na 
direcção de auto-
destruição.

Aceitação literal de 
qualquer 
comentário 
correspondendo ao 
tom.

Enturbula os 
outros para os 
controlar. Clama 
por piedade. Mente
descontroladamente
e para conseguir 
compaixão.

Nenhuma reacção. Não fala.

Não ouve.

Não passa 
comunicação.
Não está  
consciente da 
comunicação.

Completo 
afastamento da 
realidade 
conflitual. 
Nenhuma 
realidade.

Nenhuma. Nenhuma. Aceitação literal 
completa.

Finge estar morto 
de forma a que os 
outros não pense
que ele seja 
perigoso e se 
afastem.

9 10 11 12 13 14 15 16 Nível 
Hipnótico

Capacidade 

para 
Experimentar 
Prazer de Tempo

 

Presente

O seu 
Valor como 
Amigo

Quanto 
Gostam os 
Outros de Si

Estado 
dos seus Haveres

 Quão 
bem você é 
Compreendido

Sucesso 
Potencial

Sobrevi-
vência Potencial 

Impossível 
hipnotizar sem 
drogas.

Acha a existência 
muito cheia de 
prazer.

Excelente. Amado por muitos. Em excelentes 
condições.

Muito bem. Excelente. Excelente. 
Longevidade 
considerável.

Escala 
de 
Tom

4.0

Difícil de pôr em 
transe a não ser que 
ainda possua um 
engrama de transe.

Acha a vida 
agradável a maior 
parte do tempo.

Muito bom. Bastante amado. Em boas condições. Bem. Muito bom. Muito boa. 3.5

Pode ser 
hipnotizado, mas 
“desperta” quando 
acordado.

Experimenta 
prazer parte do 
tempo.

Bom. Respeitado pela 
maioria.

Razoavelmente 
bons.

Geralmente 
compreendido.

Bom. Boa. 3.0

Pode ser um sujeito 
hipnótico, mas 
geralmente 
desperta.

Experimenta 
momentos de 
prazer. Baixa 
intensidade.

Razoável. Querido por 
alguns.

Um pouco 
negligenciados.

Por vezes 
incompreendido.

Razoável. Razoável. 2.5

Nega um pouco, 
mas pode ser 
hipnotizado.

Ocasionalmente 
experimenta algum 
prazer em 
momentos 
extraordinários.

Pouco. Raramente 
querido.

Muito 
negligenciados.

Frequentemente 
incompreendido.

Fraco. Fraca. 2.0

Contradiz 
veementemente 
comentários, mas 
absorve-os.

Raramente 
experimenta algum 
prazer.

Claro risco. Abertamente não 
querido para a 
maioria.

Frequentemente 
partidos. Mau 
estado de 
conservação.

Continuamente 
incompreendido.

Geralmente um 
fracasso.

Morte prematura. 1.5

Em permanente 

transe leve, 
mas nega.

Maior parte da 
alegria forçada. 
Prazer real fora do 
alcance.

Grande risco. Geralmente 
desprezado.

Em más condições. Verdadeiramente 
incompreendido.

Fracassa quase 
sempre.

Curta. 1.1

Muito hipnótico. 
Qualquer 
comentário feito 
pode ser uma 
“sugestão positiva”.

Nenhum. Risco muito 
grande.

Não querido. 
Apenas lamentado 
por alguns.

Geralmente em 
muito más 
condições.

Totalmente 
incompreendido.

Fracasso extremo. Morte certa. 0.5

Quando 
“acordado”, é 
equivalente a um 
sujeito 
hipnotizado.

Nenhum. Risco total. Não considerado. Sem sentido de 
posse.

Ignorado. Nenhum esforço. 
Fracasso total.

Quase morto. 0.1
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