
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 



Mergulhando em produtividade, despedimentos em massa, relações 
ásperas entre administração e classe laboral, incompetência executiva 
e relações comerciais desonestas em negócios, tudo empesta o local 
de trabalho. É um pouco curioso que o acto de trabalhar seja uma 
fonte de stress e ansiedade para milhões de pessoas. 

Como aumentar a eficiência e a produtividade no trabalho, como 
manejar preocupações e confusões no local de trabalho e como 
ultrapassar a exaustão, são todos assuntos que dizem respeito a 
ambos: ao trabalhador e ao gestor. A sua resolução deveria causar, 
não apenas maior segurança, mas também maior satisfação. 

Este livro contém alguns dos amplos conjuntos de princípios e 
técnicas que L. Ron Hubbard desenvolveu, para serem aplicados no local 
de trabalho. O trabalho não só pode ser recompensador e realizável, mas 
sendo a maior actividade na maior parte das nossas vidas, deveria sê-lo. 
O uso desta informação irá ajudá-lo a fazê-lo dessa forma. 
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LIDAR COM AS CONFUSÕES
NO LOCAL DE TRABALHO

V 
imos como uma pessoa pode ser levada a acreditar que 
há algo de confuso no modo como a sua carreira navega 
no mundo do trabalho. E existe confusão para aquele 
que não está equipado com guias nem mapas. 

À medida que uma pessoa olha para os muitos factores 
que podem perturbar a sua vida e minar a sua segurança, 
a impressão é de que a confusão parece bem instituída e 

pode-se afirmar com verdade que todas as dificuldades são fundamentalmente, 
confusões. Com tanta ameaça, com tanto desconhecimento, o Homem mete 
resignadamente a cabeça entre os ombros e tenta mover-se, às cegas, de um 
lado para o outro através de tudo isto. Tem sido dominado pelas confusões. 

Suficientes problemas por resolver adicionam-se a uma enorme confusão. 
De vez em quando, no seu trabalho, o trabalhador é colocado num estado de 
confusão por ordens suficientemente contraditórias. Uma fábrica moderna 
pode ser tão deficientemente gerida que na sua globalidade, parece ser uma 
vasta confusão para a qual nenhuma resposta é possível. 

Sorte, é a resposta usual em que uma pessoa se refugia, quando numa 
confusão. Se as forças à sua volta parecem ser demasiado grandes, pode-se 
sempre “confiar na sorte”. Por sorte queremos dizer “destino não dirigido 
pessoalmente”. Fica-se frequentemente desapontado quando se conduz 
despreocupadamente, ao volante de um carro, esperando que este continue na 
estrada por sorte. E também é assim na vida. As coisas que se deixam à sorte 
têm menos probabilidades de se resolverem. Já vimos um amigo fechar os 
olhos aos cobradores e ranger os dentes enquanto espera ganhar as apostas nas 
corridas e resolver todos os seus problemas. Conhecemos pessoas que, 
durante anos, levaram as suas vidas desta forma. Na verdade, um dos grandes 
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personagens de Dickens tinha toda a filosofia de “esperar que algo aconteça”. 
Mas a sorte, embora admitamos que seja um elemento poderoso, só é 
necessária no meio de uma grande corrente de factores de confusão. Se alguém 
tem de ter sorte para ser bem-sucedido, então segue-se que já não está ao 
volante do seu carro e, mais ainda, que está a lidar com uma confusão. 

Seria então prudente, compreender exactamente o que uma confusão é e 
como poderia ser resolvida. 

Confusão e o Dado Estável 

Uma confusão pode ser definida como qualquer conjunto de factores ou 
circunstâncias que não parecem ter qualquer solução imediata. De uma 
maneira mais ampla, uma confusão neste universo é movimento ao acaso. 

Se você tivesse que ficar no meio de trânsito intenso, é provável que se 
sentisse confuso com o movimento a zumbir à sua volta. Se tivesse que ficar 
no meio de uma grande tempestade, com folhas e papéis a voar pelo ar, é 
provável que ficasse confuso. 

Será realmente possível compreender a confusão? Existirá coisa como a 
“anatomia da confusão”? Sim, existe. 

Se, como telefonista numa central telefónica tivesse dez chamadas a entrar 
ao mesmo tempo no seu aparelho, você podia sentir-se confuso. Mas há 
alguma resposta para esta situação? Se você, como responsável de uma oficina 
tivesse, ao mesmo tempo, três emergências e um acidente, poderia sentir-se 
confuso. Mas há alguma resposta para isto? 

Uma confusão só é confusão, enquanto todas as partes estiverem em 
movimento. Uma confusão só é confusão, enquanto nenhum factor for 
claramente definido ou compreendido. 

A confusão é a causa básica da estupidez. Para o estúpido, todas as coisas, 
à excepção das muito simples, são confusas. Assim, se uma pessoa conhecesse 
a estrutura da confusão, independentemente da sua inteligência, ela seria mais 
inteligente. 

Se alguma vez teve de ensinar algum jovem aspirante não muito esperto, 
você compreenderá bem isto. Tentou explicar-lhe como isto ou aquilo 
funciona. Repete uma, duas, três vezes. E então, quando o deixa a sós, ele deita 
tudo a perder. Ele “não compreendeu”, ele “não entendeu o assunto”. Você 
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pode simplificar a sua compreensão da má compreensão dele, dizendo muito 
correctamente: “Ele estava confuso.” 

Noventa e nove por cento de toda a educação falha, quando falha, pelo 
motivo de que o aluno estava confuso. 

E não é só no âmbito do emprego, mas na própria vida, que quando o 
fracasso se aproxima, nasceu de uma forma ou de outra, da confusão. Para 
aprender mecânica ou para viver a vida, uma pessoa tem de ser capaz de 
confrontar a confusão ou de a desfazer. 

Em Scientology temos uma determinada doutrina acerca da confusão. 
Chama-se a Doutrina do Dado Estável. 

Se visse um turbilhão de papéis a rodopiar numa sala, pareceriam 
confusos, até que você apanhasse um pedaço de papel, em relação ao qual, 
tudo o resto estaria em movimento. Por outras palavras, um movimento 
confuso pode ser compreendido imaginando que uma coisa está imóvel. 

Numa corrente de trânsito tudo seria confusão a menos que você 
imaginasse que um carro estava imóvel em relação aos outros carros e assim 
avaliasse a posição dos outros em relação àquele. 

A telefonista numa central telefónica ao receber dez chamadas ao mesmo 
tempo, resolve a confusão classificando correcta ou incorrectamente uma 
chamada, como a primeira delas a receber a sua atenção. A confusão de dez 
chamadas simultâneas tornar-se-á menor a partir do momento em que ela 
atenda uma chamada. O responsável por uma oficina confrontado com três 
emergências e um acidente só necessita de escolher o primeiro alvo da sua 
atenção para iniciar o ciclo de trazer ordem novamente. 

Até uma pessoa escolher um dado, um factor, um pormenor, numa 
confusão, esta continua. O elemento seleccionado e utilizado, torna-se o dado 
estável para o resto. 

Mais específica e rigorosamente, qualquer corpo de conhecimento, é 
construído a partir de um dado. Este é o dado estável. Invalide-o e todo o corpo 
de conhecimento cairá por terra. Um dado estável não tem de ser o dado 
correcto. É simplesmente o que mantém as coisas fora da confusão e pela qual 
as outras se alinham. 

Pois bem, ao ensinar um jovem principiante a operar uma máquina, se ele 
não compreendeu as suas instruções, isso aconteceu porque lhe faltou um 
dado estável. 
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Uma confusão 
existe quando 
todas as 
partículas estão 
em movimento. 

Ela torna-se menos confusa quando um item 
é seleccionado e torna-se o dado estável para 
os restantes. 

6 



Primeiro devia ter-lhe sido muito bem esclarecido um facto. Entendendo 
esse, ele podia apreender os restantes. Assim, uma pessoa é estúpida, ou fica 
confundida, em qualquer situação confusa até ter entendido totalmente um 
facto ou um item. 

As confusões, por maiores e mais difíceis de manejar que possam parecer, 
são formadas por dados, ou factores, ou partículas. Elas têm peças. Tome uma 
peça e situe-a rigorosamente. Em seguida veja como as outras funcionam em 
relação a ela e você conseguiu assim estabilizar a confusão e, ao relacionar as 
outras coisas com a que tomou, em breve terá dominado a confusão na sua 
totalidade. 

Ao ensinar um rapaz a operar uma máquina, não lhe atire com uma 
torrente de dados, apontando-lhe depois os seus erros: para ele, isso seria uma 
confusão e que o faria responder estupidamente. Procure algum ponto de 
entrada para a sua confusão, um dado. Diga-lhe: “Isto é uma máquina.” Pode 
suceder que todas as instruções tenham sido lançadas a alguém que não 
tivesse nenhuma certeza real nem uma norma real na vida. “Isto é uma 
máquina”, diria você. Depois, faça-o ter a certeza disso. Leve-o a senti-la, 
manipulá-la, empurrá-la. “Isto é uma máquina”, diga-lhe. E ficará surpreendido 
com o tempo que isto pode demorar, mas ficaria igualmente surpreendido 
com o quanto a certeza dele aumentaria. Devido a todas as complexidades, se 
ele deve aprender a operá-la, deve conhecer primeiro um dado. Nem sequer é 
importante qual o dado que ele aprenda bem, muito embora seja preferível 
ensinar-lhe um dado básico simples. Pode mostrar-lhe o que ela faz, pode 
explicar-lhe o produto final, pode dizer-lhe porque foi ele o escolhido para 
trabalhar com esta máquina. No entanto, você tem que fazer com que um dado 
básico fique claro para ele, ou de outro modo ele perder-se-á na confusão. 

Confusão é incerteza. Confusão é estupidez. Confusão é insegurança. 
Quando você pensa em dúvida, estupidez e insegurança, pensa em confusão e 
em breve tê-la-á aprendido perfeitamente. 

O que é, então, a certeza? É a ausência de confusão. O que é, então, a 
inteligência? É a capacidade de controlar a confusão. O que é então a segurança? 
É a capacidade de passar através de, tornear ou pôr ordem, na confusão. 
Certeza, inteligência e segurança são ausência de confusão, ou capacidade de 
a manejar. 

Como é que a sorte se encaixa na confusão? A sorte é a esperança de que 
uma oportunidade inesperada possa levar uma pessoa ao sucesso. Contar com 
a sorte é uma renúncia ao controlo. Isto, é apatia. 
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Controlo e Confusão 

Há o bom controlo e o mau controlo. A diferença entre eles é a certeza e a 
incerteza. O bom controlo é certo, positivo, previsível. O mau controlo é 
incerto, variável e imprevisível. Com bom controlo tem-se a certeza, com mau 
controlo nunca se tem a certeza. Um responsável que ponha hoje um regulamento 
em vigor e amanhã não, que obrigue o Jorge a cumprir e o Jaime não, está a 
exercer um mau controlo; sejam quais forem os atributos pessoais daquele 
responsável, na sua esteira, virá a incerteza e a insegurança. 

Porque pode haver, tanto controlo incerto e estúpido, alguns começam a 
acreditar que todo o controlo é mau. Mas isto está muito longe de ser verdade. 
O controlo é necessário se se quiser pôr ordem nas confusões. Para fazer seja 
o que for, deve-se ser capaz de até um certo ponto, controlar coisas, o seu 
corpo, os seus pensamentos. 

Poder-se-ia chamar a uma confusão um acaso descontrolado. Só aqueles 
que conseguem exercer algum controlo sobre esse acaso conseguem manejar 
as confusões. Os que não conseguem exercer controlo, na verdade apenas 
geram confusões. 

A diferença entre bom e mau controlo torna-se então, mais evidente. A 
diferença entre bom e mau, aqui, é uma questão de grau. Um controlo 
completo e positivo pode ser previsto por outros. É portanto, um bom 
controlo. Um controlo negativo, desleixado, não pode ser previsto; é portanto, 
um mau controlo. A intenção também tem algo a ver com o controlo. O 
controlo pode ser utilizado para propósitos construtivos ou destrutivos; no 
entanto você descobrirá que quando se pretendem propósitos destrutivos se 
utiliza o mau controlo. 

Assim, há muito que dizer sobre todo este tema da confusão. Você pode 
achar muito estranho que a própria confusão seja usada aqui como um 
objectivo. Mas descobrirá que ela é um excelente denominador comum para 
tudo o que consideramos mau na vida. E se alguém conseguir dominar as 
confusões, fica com a sua atenção libertada, para uma actividade construtiva. 
Enquanto alguém se sentir confundido por causa das confusões, todo o seu 
pensamento gira em torno de coisas destrutivas – o que ele mais deseja é 
destruir a confusão. 

Então aprendamos primeiro como destruir as confusões. E concluiremos 
como isto afinal, é bastante simples. Quando todas as partículas parecem estar 
em movimento, p re uma e veja como as outras se movem em relação a esta a 
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e, descobrirá então, que já há menos confusão. Tendo adoptado uma delas 
como dado estável, as outras podem ser alinhadas. Desta maneira, uma 
emergência, uma máquina, um emprego ou a própria vida podem ser 
compreendidas e uma pessoa pode ser livre. 

Vamos dar uma rápida vista de olhos ao modo como isto funciona. Existe 
um número de coisas que podem influenciar o obter, conservar e melhorar, 
um emprego. Pode-se resolver todo este problema, como as pessoas muito 
frequentemente fazem, colocando um único dado no problema: “Posso 
conseguir e conservar um emprego.” Agarrando-se a isto como a única coisa 
em que acreditar, as confusões e as inseguranças da vida, tornam-se menos 
efectivas, menos confusas. 

Mas suponha que uma pessoa tenha feito isto: Suponha que sem investigar 
mais o problema, alguém, em jovem, rangia os dentes e fechando os olhos 
dizia: “Posso conseguir e conservar um emprego, aconteça o que acontecer. 
Por conseguinte não me vou preocupar mais com a economia da vida.” Bem, 
isso foi muito bom. 

Mais tarde, a pessoa é despedida sem aviso. Fica desempregada durante 
dez semanas. Sentiu-se então, mesmo quando arranjou um novo emprego, 
menos segura, menos confiante. E digamos que ocorreu um acidente e essa 
pessoa ficou de novo desempregada. Quando uma vez mais desempregada, 
tornou-se ainda menos confiante, menos segura. Porquê? 

Vejamos o lado oposto desta Doutrina do Dado Estável. Se o fizermos, 
aprendemos que os dados estáveis mantêm as confusões sem efeito e que, 
quando o dado estável é abalado, surge novamente a confusão. 

Imaginemos uma confusão como estando parada. Ainda está dispersa, mas 
parada. O que a fez parar? A adopção de um dado estável. Digamos que 
alguém foi bastante arreliado em casa, pela sogra. Um dia após uma discussão, 
sai indignadamente e por inspiração, diz para si próprio: “Todas as sogras são 
diabólicas”. Isto foi uma decisão. Isto, bem ou mal, foi um dado estável 
adoptado numa confusão. Sente-se imediatamente melhor. Agora podia lidar 
ou viver com o problema. Ele sabia que “todas as sogras eram diabólicas”. Não 
era verdade, mas era um dado estável. Então, um dia em que estava em apuros, 
a sogra apareceu, toda ela lealdade e pagou-lhe não só a renda da casa, como 
também uma outra dívida. Sentiu-se imediatamente muito confuso. Este acto 
de bondade não devia ter sido uma coisa que o lançasse na confusão. Afinal de 
contas, não lhe solucionou ela o problema? Então, porque se zangaria com 
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isso? Porque o dado estável foi abalado. Toda a confusão do problema passado, 
entrou novamente em acção, por causa da demonstrada falsidade do dado estável. 

Para confundir qualquer pessoa, basta localizar os seus dados estáveis e 
invalidá-los. Pela crítica ou por prova, basta apenas agitar alguns dados 
estáveis para que todas as confusões dessa pessoa voltem a entrar em acção. 

Como vê, os dados estáveis não têm que ser verdadeiros. São simplesmente, 
adoptados. Uma vez adoptados, uma pessoa então examina outros dados em 
relação a estes. Assim, a adopção de qualquer dado estável, tenderá a anular a 
confusão referida. Mas se esse dado for abalado, anulado, refutado, então essa 
pessoa fica novamente em confusão. É claro, tudo o que uma pessoa tem de 
fazer é adoptar um novo dado estável ou voltar a pôr o anterior novamente no 
lugar, mas para o fazer com facilidade, teria de conhecer Sc ientolog y. 

Digamos que alguém não receia a economia nacional por causa de uma 
heróica figura política estar a tentar fazer o melhor que pode. Esse homem é o 
dado estável para todas as suas confusões acerca da economia nacional. 
Portanto, esse alguém, “não está preocupado”. Mas um dia as circunstâncias 
ou os seus adversários políticos, agitam-no como a um dado. Eles “provam” 
que ele foi realmente desonesto. É então que esse alguém fica novamente 
preocupado com a economia nacional. Talvez você adoptasse alguma filosofia, 
visto que o orador lhe pareceu um tipo tão simpático. Então, alguém lhe prova 
cuidadosamente que o orador era na verdade um ladrão ou até pior. Tinha 
adoptado essa filosofia porque necessitava de alguma paz nos seus pensamentos. 
Invalidando o orador, regressaria então imediatamente, à confusão que tinha 
enfrentado anteriormente. 

Pois bem. Examinámos a confusão do mundo do trabalho diário quando 
éramos jovens e sustivemo-la ao afirmar peremptoriamente: “Posso arranjar e 
manter um emprego.” Este, era o dado estável. Arranjámos de facto um emprego. 
Mas fomos despedidos. A confusão do mundo do trabalho diário tornou-se 
então muito confusa. Se tivermos apenas um único dado estável: “Posso arranjar 
e manter um emprego”, como a nossa resposta global a toda esta diversidade 
de problemas enumerados no livro “A Tecnologia de Estudo”, então 
seguramente, uma pessoa vai passar por alguns períodos confusos na sua vida 
de trabalho. Um dado estável de longe, mas de longe, muito melhor, seria: “Eu 
compreendo a vida e os empregos. Desta forma, posso arranjá-los, mantê-los 
e melhorá-los ” . 
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ALCANÇAR
E RETIRAR

Com uma compreensão da confusão e a necessidade de bom controlo para 
trazer ordem, uma pessoa pode facilmente observar trabalhadores e executivos 
que causam confusões com mau controlo. Existe um método muito simples, 
mas extremamente poderoso, para pôr uma pessoa familiarizada com e em 
comunicação com as coisas, de forma a que a pessoa possa estar mais em 
controlo sobre elas: Alcançar e Retirar. 

Não se espera que uma pessoa tenha muito controlo, compreensão ou 
destreza com algo com que ela não esteja familiarizada. 

A nota chave da familiaridade é a comunicação. 

Uma pessoa está fora de comunicação com alguma coisa porque ela se está 
a retirar dela e não está disposto para alcançar ou contactar alguma parte dessa 
coisa. 

Se uma pessoa não puder alcançar e retirar-se de uma coisa, ela será efeito 
dessa coisa. 

Se uma pessoa pode alcançar alguma coisa e retirar-se dela, poderia dizer-se 
que ela está em comunicação com essa coisa. 

Estar em comunicação com alguma coisa, é estar numa posição mais 
causativa em relação a isso. 

Por ALCANÇAR nós queremos dizer tocar ou segurar em. E define-se 
como “ir até”, “vir até” e/ou “chegar a”. 

Por RETIRAR nós queremos dizer afastar de, deixar. 

O procedimento de Alcançar e Retirar põe uma pessoa em comunicação e 
numa posição mais causativa, em relação a objectos, pessoas, espaços, limites 
e situações. 

No universo físico, a comunicação com objectos, formas, espaços e limites 
é melhor estabelecida com contacto físico, real. 

Alcançar e Retirar é uma valiosa ferramenta para pôr uma pessoa em boa 
comunicação com o seu meio ambiente profissional, especialmente as 
ferramentas e os objectos que usa. 
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Um piloto usaria Alcançar e Retirar em todos os objectos e espaços do seu 
avião, no seu hangar, no solo; uma secretária usaria Alcançar e Retirar na sua 
máquina de escrever, na sua cadeira, paredes, espaços, na sua secretária, etc. 

Sentir-se confortável com as ferramentas da sua actividade é um passo 
muito importante para conseguir obter produtos. Uma pessoa pode aumentar 
formidavelmente a quantidade de produção com esta acção. 

Por exemplo, um cirurgião de voo que foi treinado neste procedimento, 
usou Alcançar e Retirar no seu esquadrão e por um ano inteiro não houve um 
único acidente, nem mesmo um toque de asa com asa. É provavelmente o único 
esquadrão da História que passou um ano inteiro sem um único acidente. 

Procedimento 

O procedimento de Alcançar e Retirar aprende-se facilmente. Isso pode ser 
feito em relação a qualquer objecto ou área. Pode ser feito em qualquer local 
de trabalho, numa nova peça de equipamento, uma máquina, qualquer coisa. 
É feito até que a pessoa esteja em boa comunicação com o seu meio local em 
geral, ou área específica para a qual esteja a ser dirigida. 

1. Leve a pessoa para a área onde você a irá fazer Alcançar e Retirar. 
Explique-lhe que irá fazê-la Alcançar e Retirar e explique-lhe o procedimento. 

2. Diga-lhe que comandos irão ser usados e certifique-se de que ela os 
entende. Os comandos são: 

A. “Alcança esse ___________.” (nomeia e aponta para o objecto, pessoa 
ou área) 

B. “Retira-te desse ____________.” (nomeia e aponta para a mesma 
pessoa, objecto ou área) 

Uma coisa, parte de alguma coisa (ex., “esse grande botão encarnado na 
parte frontal da máquina”), um espaço, ou uma pessoa é designada no espaço 
em branco. 

3. Dê-lhe o primeiro comando. Por exemplo, “Alcança esse grande botão 
encarnado na parte frontal da máquina”. 

Aponte sempre para o objecto (ou pessoa, espaço, etc.) de cada vez que der 
o comando de forma a não haver nenhum engano pela pessoa ao executar isso. 

4. Quando a pessoa executou o comando, dê-lhe um acusar de recepção 
dizendo “Obrigado”, ou “Bem”, etc. 
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5. Agora, dê o segundo comando, “Retira-te desse grande botão encarnado 
na parte frontal da máquina”. Dê-lhe o acusar de recepção quando o tiver feito. 

6. Continue a alternar os comandos A, B, A, B e assim sucessivamente, 
com acusar de recepção após a execução de cada comando, levando a pessoa 
a tocar em diferentes partes do objecto ou da área. 

7. Alcança e Retira dessa coisa, espaço ou pessoa, até que a pessoa tenha 
um ganho, mesmo que menor, ou então até ter três conjuntos consecutivos de 
comandos, executados sem mudança de movimento ou atitude, na pessoa. Por 
“ganho menor” queremos dizer uma pequena melhoria para a pessoa, tal 
como sentir-se um pouco melhor com o objecto ou com a área, ou 
simplesmente, experimentando um aumento de sensibilidade e de bem-estar. 

8. Em seguida, outro objecto, espaço ou pessoa é escolhida e os comandos 
são levados até um ganho nesse item. 

Não mantenha a pessoa a alcançar e retirar infindavelmente numa mesma 
parte de qualquer coisa que esteja a ser usada; vá a diferentes pontos e a 
diferentes partes do objecto que esteja a ser tocado. 

Caminhe com a pessoa que está a fazer a acção, assegurando-se de que 
realmente ela entre em contacto físico com os pontos, áreas, objectos, espaços 
ou pessoas. 

Escolha os objectos de forma a progredir, a partir dos mais pequenos para 
maiores, que estejam disponíveis, tocando diferentes partes de cada um, de 
cada vez, até que haja um ganho menor de qualquer espécie naquele objecto, 
ou três conjuntos de comandos, sem mudança. Inclua também paredes, chão 
e outras partes do meio ambiente, ao executar este procedimento. 

Ao fazer a acção num espaço ou quarto, em vez de num objecto, ponha a 
pessoa a andar para dentro e para fora do quarto, repetidas vezes. 

9. Continue até que a pessoa tenha um ganho maior ou uma percepção 
significativa e esteja muito contente com toda a área à qual se está a dirigir. 
Um ganho maior seria um grande melhoramento para a pessoa, tal como uma 
nova consciência da sua área de trabalho ou uma certeza acerca do seu 
trabalho. Não se deve continuar com Alcançar e Retirar para além de tal ponto. 

Alcançar e Retirar em objectos, pessoas, situações, espaços e limites no 
trabalho de uma pessoa irá ajudar grandemente o seu controlo, familiaridade 
e compreensão disso. 
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ALC
ANÇAR 

R E TIR A R 

Alcançar e Retirar faz-se 
pondo uma pessoa a 
alcançar e a retirar-se de 
coisas no meio ambiente. 

14 



ALCANÇAR 
R ET I RAR 

Conforme a pessoa se retira 
dos objectos, paredes, chão e 
outras partes do meio 
ambiente. . . 

. . . o seu controlo, 
familiaridade e compreensão 
disso podem aumentar 
grandemente. 
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AR A EXAUSTÃO 
NO MUNDO DO TRABALHO 
DIÁRIO 

LID COM 

Trabalhar ou não trabalhar, eis a questão. Na mente da maioria das 
pessoas, a resposta a essa pergunta é a exaustão. 

Uma pessoa começa a sentir, após estar num emprego por um bom tempo 
e terem abusado consideravelmente dela, que trabalhar mais, estaria muito 
para além daquilo que poderia aguentar. Ela está cansada. Pensar em fazer 
certas coisas, torna-a cansada. Pensa em aumentar a sua energia ou ser capaz 
de se forçar um pouco mais, e se assim fizer, está a pensar de forma errada, já 
que a resposta para a exaustão pouco ou nada tem que ver com a energia. 

A exaustão é um assunto muito importante, não apenas para um indivíduo 
envolvido em ganhar o seu próprio sustento, mas também para o Estado. 

Scientology estabeleceu de forma bastante completa, que a ruína do 
indivíduo começa quando já não é capaz de trabalhar. A única coisa que se tem 
que fazer para degradar ou transtornar um indivíduo, é impedi-lo de trabalhar. 
Até a polícia agora já reconhece o princípio básico em Sc ientolog y de que a 
principal coisa errada com o criminoso é que ele não consegue trabalhar, e a 
polícia começou a procurar este factor num indivíduo para determinar a sua 
criminalidade. 

O tema da exaustão também é o tema de impedir que se trabalhe. No caso 
dos soldados e marinheiros hospitalizados durante qualquer das recentes 
guerras, descobriu-se que a permanência de alguns meses no hospital tende a 
quebrar o moral do soldado ou marinheiro, a um ponto tal, que pode tornar-se 
de valor duvidoso uma vez de volta ao serviço. Isto não é necessariamente o 
resultado do decréscimo das suas capacidades. É o resultado do ferimento 
agravado pela inactividade. Ver-se-á que um soldado que é ferido e tratado 
num hospital de campanha próximo da frente de combate e que regressa ao 
serviço no momento em que pode suportar tal exigência, mantém, em larga 
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escala, o seu moral. É claro que o ferimento recebido tem tendência para o 
afastar do nível de acção que outrora achara ser o melhor, mas, ainda assim, 
encontra-se em melhor forma do que um soldado que tenha sido enviado para 
um hospital na retaguarda. Enviar um soldado para um hospital na 
retaguarda, é dizer-lhe, de acordo com o ponto de vista dele, que não é 
particularmente necessário na guerra. Sem na verdade nada acrescentar a estes 
princípios, a palavra exaustão começa a ter um significado associado à neurose. 
Isto baseou-se no facto de as pessoas que sofrem de neurose parecerem 
simplesmente exaustas. Não há nenhuma outra ligação a não ser esta. Na 
realidade, uma pessoa a quem tenha sido negado o direito ao trabalho, 
particularmente se sofreu alguma lesão e a partir daí foi impedida de trabalhar, 
cairá eventualmente na exaustão. 

Descobriu-se tecnicamente em Scientology que não existe coisa como a 
diminuição gradual da energia do indivíduo devido ao contacto contínuo. 
Uma pessoa não se sente exausta simplesmente porque trabalhou demais ou 
por demasiado tempo. Uma pessoa sente-se exausta quando trabalhou o 
tempo suficiente, para reactivar a emoção e a dor de uma má recordação de 
algum ferimento antigo. 

Uma das características deste ferimento será a exaustão. A exaustão 
crónica, assim, não é o produto de longas horas e esforço árduo. É o produto 
da acumulação de choques e ferimentos acidentais da vida, qualquer deles 
talvez com apenas alguns segundos ou algumas horas de duração e que 
adicionadas, talvez totalizem cinquenta ou setenta e cinco horas. Mas, esta 
acumulação – a acumulação do ferimento, repulsa e choque – atinge 
eventualmente uma completa incapacidade para fazer seja o quer for. 
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A exaustão pode então ser ensaiada numa pessoa, recusando permitir-lhe, 
em criança, que tome parte na sociedade, ou pode ser inculcada numa pessoa 
pelos vários ferimentos ou choques que pode receber, acidentalmente, com as 
suas próprias actividades. Resolva qualquer destes dois pontos e resolve a 
exaustão. 

Assim, a exaustão é na verdade, um assunto para um praticante de Sc ientolog , y 
visto que só um cientologist pode resolvê-la adequadamente. S

Há no entanto um ponto que está abaixo da exaustão. Este é o ponto de 
não se saber quando se está cansado. Um indivíduo pode tornar-se uma 
espécie de marionete agitada que trabalha, trabalha, trabalha, sem sequer se 
aperceber de que só trabalha e de repente, desfalece de um cansaço que nem 
sequer estava a sentir. 

Aqui, o indivíduo não conseguiu controlar as coisas. Ele é eventualmente 
incapaz de manusear qualquer coisa que se assemelhe às ferramentas de trabalho 
ou mesmo ao seu meio de trabalho e assim, é incapaz de fazer parte desse 
ambiente ou de manusear tais ferramentas. Então, o indivíduo pode ser alvo 
de muitas palavras desagradáveis. Podem chamar-lhe vadio, ordinário, ou até 
podem chamar-lhe criminoso. Mas a verdade é que será tão capaz de corrigir 
a sua própria condição sem uma ajuda especializada como seria capaz de 
mergulhar até ao centro da Terra. 

Há, entretanto, alguns meios para recuperar o vigor e o entusiasmo de um 
indivíduo pelo trabalho, na falta do cuidadoso trabalho de ajuda de um praticante 
de Sc ientolog y. Estes meios são relativamente simples e muito fáceis de 
compreender. 

Extroversão e Introversão 

Introversão é uma coisa simples. Significa olhar demasiadamente para 
dentro. E extroversão é também algo muito simples. Quer dizer nada mais 
nada menos do que ser capaz de olhar para fora. 

Poderia dizer-se que há personalidades introvertidas e personalidades 
extrovertidas. Uma personalidade extrovertida é aquela que é capaz de ver o 
ambiente que a rodeia. Uma personalidade introvertida é apenas capaz de 
olhar para dentro de si própria. 
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Uma pessoa que é capaz de ver o mundo à sua volta e de vê-lo bastante real 
e brilhante, encontra-se certamente num estado de extroversão. Por outras 
palavras, consegue olhar para fora de si. Também consegue trabalhar. 
Consegue também ver situações e, manobrar e controlar as coisas que tem de 
manobrar e controlar e, consegue pôr-se de lado e contemplar as coisas que 
não tem de controlar e portanto, estar interessado nelas. 

A pessoa que é introvertida, é aquela que provavelmente passou por 
exaustão, algum tempo antes. Tinha a sua atenção a incidir cada vez mais em 
si mesma (basicamente devido a antigos ferimentos que ainda conseguem 
exercer influência sobre ela), até que na verdade, está a olhar para dentro de 
si e não, para fora. Afasta-se das realidades. Não vê a realidade nas outras 
pessoas nem nas coisas que a rodeiam. 

Agora tomemos o verdadeiro tema do trabalho. O trabalho é a aplicação de 
atenção e acção, a pessoas ou objectos colocados no espaço. 

Quando já não se é capaz de enfrentar as pessoas, os objectos ou o espaço 
no qual se situa, começa-se a ter um sentimento de perda. A pessoa começa a 
mover-se como que numa bruma. As coisas não são reais para ela e ela é até 
certo ponto, incapaz de controlar as coisas que a rodeiam. Têm-se acidentes. 
Tem-se azar. As coisas simplesmente viram-se contra uma pessoa porque ela 
não as está a manejar nem a controlar, nem sequer a observá-las 
correctamente. O futuro parece-lhe mau, algumas vezes tão mau que não o 
consegue encarar. Pode dizer-se que uma pessoa assim, é muito introvertida. 

No trabalho a sua atenção está concentrada nos objectos que normalmente 
estão apenas a pouca distância dela. Presta mais atenção a artigos que estão ao 
alcance das suas mãos. Isto afasta a sua atenção da extroversão, pelo menos 
para algum ponto à frente do seu rosto. A sua atenção fixa-se ali. Se isto 
coincide com algum antigo ferimento ou operação, é provável que fixe 
igualmente a sua atenção nalguns pontos ocorridos em tempos anteriores e 
fique restimulada, e assim ainda sentirá as dores, doenças e sensação de 
cansaço ou apatia, ou sub apatia, que sentiu durante o momento do ferimento. 
Como a sua atenção está continuamente concentrada naquele ponto, tem 
tendência a olhar só para isso, mesmo quando não está a trabalhar. 

Tomemos o exemplo de um contabilista. Os olhos de um contabilista 
fixam-se nos livros, a distâncias fixas da vista. Acaba por ficar “míope”. Na 

19 



realidade não se torna míope, torna-se livro-míope. Os seus olhos fixam-se 
facilmente num certo ponto, à distância. Assim, à medida que ele fixa ali a sua 
atenção, tem tendência a retirar-se, até desse ponto, até por fim quase não ser 
capaz de alcançar os seus próprios livros. Então põe os óculos de modo a 
poder ver os livros mais nitidamente. A visão e a atenção dele são a 
mesmíssima coisa. 

Uma pessoa que tem uma máquina, livros ou objectos, continuamente a 
uma distância fixa dela, sai do trabalho e tem tendência a manter a sua atenção 
exactamente onde o seu trabalho estava. Por outras palavras, a sua atenção 
acaba por nunca deixar o seu trabalho. Embora vá para casa, na realidade 
continua sentado no escritório. A sua atenção está concentrada no seu local de 
trabalho. Se este local é coincidente com algum ferimento ou acidente (e quem 
não teve pelo menos um?), começa a sentir fadiga ou cansaço. 

Haverá cura para isto? 

Claro que só um praticante de Sc ientolog y poderia remover completamente 
esta dificuldade. Mas há algo que o trabalhador pode fazer. 

Eis agora o que não se deve fazer, independentemente de uma pessoa ser 
um guarda-livros, um contabilista, um escriturário, um executivo ou um 
operador de máquinas. O erro é sair do trabalho, ir para casa, sentar-se e fixar 
a atenção num objecto mais ou menos à mesma distância daqueles que 
confronta continuamente no trabalho. No caso de um encarregado, por 
exemplo, que está continuamente a falar aos seus homens a uma certa 
distância, a coisa errada a fazer é ir para casa e falar com a mulher à mesma 
distância. De repente ela só sabe que está a receber ordens, tal como se fosse 
um membro da oficina. Decididamente, o que não se deve fazer é ir para casa 
e sentar-se a ler o jornal, comer o jantar e ir para a cama. Se um homem 
durante todo o dia fizer o trabalho rotineiro e à noite se sentar “para descansar” 
com um livro ou um jornal, é certo que mais cedo ou mais tarde começa a 
sentir-se exausto e depois, passado algum tempo cairá ainda mais abaixo, sem 
sequer se interrogar sobre a sua falta de vontade para executar tarefas que já 
considerou muito fáceis. 

Existe alguma coisa correcta a fazer? Existe, sim. Um indivíduo que esteja 
continuamente concentrado num objecto de trabalho, deve fixar a sua atenção 
noutra coisa fora das horas de trabalho. 
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Dar um Passeio 

Aqui está um procedimento de Scientolog y conhecido por “Dar um passeio”. 
Este processo é muito fácil de executar. Quando alguém se sente cansado ao 
acabar o seu trabalho, deveria sair e andar à volta do quarteirão até se sentir 
repousado, não importa se a ideia de o fazer, for quase tudo o que consegue 
tolerar, sem cair para o lado. Em resumo, deve andar à volta do quarteirão e 
olhar para as coisas até que veja as coisas perto das quais está a andar. Não 
interessa quantas vezes dê a volta ao quarteirão, deve dar tantas quantas as 
necessárias até se sentir melhor. 

Ao fazê-lo, descobrirá que se fica mais animado ao princípio e que depois 
se fica muito mais cansado. Fica-se tão cansado que apenas se sabe que se 
devia ir para a cama e ter uma boa noite de sono. Não é a altura de parar de 
andar visto que está a progredir através da exaustão. Ele não está a manejar a 
exaustão por meio de exercício físico. O exercício físico sempre pareceu ser o 
factor mais importante para as pessoas, mas o exercício é relativamente pouco 
importante. O factor que se considera importante é desviar a sua atenção do 
trabalho, para o mundo material em que vive. 

Quando uma pessoa está tão cansada que mal pode arrastar-se, ou então 
tão cansada que se sente febrilmente incapaz de descansar, torna-se realmente 
necessário confrontar massas. Até é duvidoso que exista algo como “queda de 
energia física”. Há naturalmente um limite para este processo. Não se pode 
trabalhar o dia inteiro e andar à volta do quarteirão a noite toda, ir trabalhar 
novamente no dia seguinte e pensar que se vai sentir alívio. Mas uma pessoa 
deveria certamente despender algum tempo a extroverter-se depois de se ter 
introvertido durante todo o dia. 

“Dar um passeio” é, dentro do bom senso, quase uma cura-para-tudo. Se 
um indivíduo se sente antagonista em relação à mulher, bater-lhe é o 
procedimento mais errado que pode ter. A coisa mais certa a fazer é ir dar um 
passeio à volta do quarteirão até se sentir melhor e, fazer a mulher andar à 
volta do quarteirão na direcção oposta, até que se atinja a extroversão da 
situação. Descobrir-se-á que todas as disputas domésticas, especialmente entre 
pessoas que trabalham, nascem do facto de, tendo estado demasiado 
concentrada (mais do que demasiado tensa) no seu trabalho e nas situações 
relacionadas com ele, uma pessoa não conseguiu controlar certas coisas no seu 
local de trabalho. Regressa então a casa e procura algo que consiga controlar. 
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Imobiliária 
Teixeira 
da Silva 

Uma solução 
muito simples 
para a exaustão 
é “Dar um 
Passeio”. 
A pessoa dá 
simplesmente 
voltas ao 
quarteirão e 
olha para as 
coisas. 
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Imobiliária 
Teixeira 
da Silva 

À medida que 
se continua a 
andar à volta 
do quarteirão 
e a olhar para 
as coisas. . . 

. . . a sensação 
de exaustão 
consegue 
dissipar-se, 
fazendo com 
que a pessoa 
se sinta com 
mais energia. 
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É normalmente o cônjuge ou os filhos; e quando nem sequer aí o consegue 
fazer, tem tendência a descer a pique. 

A extroversão da atenção é tão necessária como o próprio trabalho. Na 
realidade, não há nada errado com o trabalho ou com a introversão da atenção. 
Se não houvesse nada que nos interessasse, acabaríamos completamente 
desfeitos. Mas se a pessoa trabalha, verifica-se que um cansaço fora do normal 
está pronto a instalar-se. Quando se verifica ser este o caso, então a resposta 
não é cair na inconsciência, durante umas poucas horas, como durante o sono, 
mas uma extroversão da atenção, procurando depois um sono realmente 
repousante. 

Estes princípios de extroversão e introversão têm muitas ramificações e, 
embora “Dar um Passeio” seja quase para rir pela sua simplicidade, existem 
processos muito mais complicados no caso de uma pessoa os desejar. Contudo 
na generalidade, “Dar um Passeio” relaciona-se com um grande número de 
dificuldades resultantes do trabalho. Lembre-se que quando o fizer ficará mais 
cansado a princípio e que se sentirá mais revigorado depois. Este fenómeno 
tem sido observado por atletas. Chama-se o segundo fôlego. O segundo fôlego 
exige realmente ambiente e massa suficiente para acabar com a exaustão da 
última corrida. Não há nenhum segundo fôlego. Há sim um regresso à 
extroversão no mundo físico em que vivemos. 

Olhar Para Eles 

Há um outro processo semelhante a “Dar um passeio” conhecido por 
“Olhar para eles”. Se falou todo o dia com pessoas, se durante todo o dia esteve 
a vender coisas a pessoas, se esteve a manejar pessoas difíceis de manejar, o 
que não se deve fazer é fugir de todas as pessoas do mundo. Repare que o 
indivíduo que fica demasiado tenso quando maneja pessoas é porque tem tido 
dificuldades no relacionamento com elas. Talvez tenha sido operado por médicos 
e, a semi-visão destes em torno da mesa de operações o faça identificar todas 
as pessoas com os médicos, isto é, todas as pessoas que estejam de pé dela e 
imóveis. A propósito, esta é uma das razões pelas quais os médicos se tornam 
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tão odiados numa sociedade, dado que eles insistem em práticas conhecidas, 
como a cirurgia, a anestesia, ficando tais incidentes interligados com os 
incidentes do dia-a-dia. 

A exaustão devida ao contacto com pessoas, torna realmente necessário 
que a “havingness” das pessoas tenha sido reduzida. A atenção do indivíduo 
fixou-se em certas pessoas quando devia estar, assim o pensa, fixa noutras e, 
este esforço de atenção na verdade diminuiu com o número de pessoas que ele 
esteve a observar. 

A cura para isto é muito simples. Uma pessoa deveria ir para um sítio com 
muita gente, como uma estação de caminhos-de-ferro ou uma rua principal 
e simplesmente, passear pela rua principal, observando as pessoas. Olhar 
simplesmente para as pessoas – é tudo. Verificará, passando algum tempo que 
as pessoas não são assim tão más e terá uma atitude muito mais simpática em 
relação a elas e, mais importante ainda, a condição de trabalho de ficar-se saturado 
de pessoas, tende a desaparecer se praticar isto todas as tardes durante umas 
semanas. 

Esta é uma das coisas mais inteligentes que um vendedor pode fazer, já 
que, para além dos outros e acima de tudo, tem um interesse orientado para 
conseguir controlar as pessoas de modo a fazê-las executar o que ele desejar, 
isto é, comprarem o que ele tem para vender. Ao fixar a atenção em tantos clientes, 
cansa-se só de pensar em falar às pessoas e em vender e, cai emocionalmente 
em todas as suas operações e actividades e, começa a identificar-se com as 
diversas formas de um trapaceiro, e por fim já só considera que ele próprio não 
é absolutamente nada. Ele, tal como os outros, devia simplesmente procurar 
lugares cheios de gente e passear observando as pessoas. Verificaria, passado 
um bocado, que as pessoas existem efectivamente e que não são assim tão más. 
Uma das coisas que acontecem às pessoas em altos cargos governamentais é 
que estão continuamente “protegidas das” pessoas e por fim sentem aversão 
pelo problema, e têm tendência a fazer todo o tipo de coisas estranhas. (Veja 
por exemplo, as vidas de Hitler e Napoleão.) 
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Uma pessoa pode 
ficar exausta 
devido ao 
contacto com 
outras pessoas. 

Um remédio é que 
a pessoa caminhe 
pelo meio de uma 
zona cheia de 
gente, olhando 
para as pessoas 
à medida que 
caminha. 

À medida que ela 
olha para cada 
vez mais e mais 
pessoas . . . 

. . . descobrirá que 
se sente mais 
gentil para com 
elas. Qualquer 
sensação de tensão 
em relação às 
pessoas podem 
desaparecer 
completamente. 
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Aplicação Geral 

Este princípio de extroversão e introversão pode ir muito mais longe, 
numa sociedade. Há algo que poderia ser feito pelos homens de negócio e 
pelos governos em geral e que provavelmente erradicaria a ideia das greves e 
aumentaria notoriamente a produção. Os trabalhadores que fazem greves 
estão normalmente descontentes não tanto com as condições de trabalho mas 
com o próprio trabalho. Sentem que têm sido vítimas, que os pressionam a 
trabalhar em alturas em que não desejam fazê-lo e assim, a greve aparece como 
um alívio real. Podem lutar contra alguma coisa. Podem fazer mais do que 
permanecer ali e distrair-se com uma peça de maquinaria ou o livro das contas. 
Os trabalhadores insatisfeitos são trabalhadores grevistas. Se as pessoas ficam 
exaustas no trabalho, se estão descontentes com o trabalho, se estão transtornadas 
com o trabalho, pode-se contar por parte delas, com um número de suficiente 
de queixas para se fazer greve. E se a administração tem tido bastantes 
problemas e falta de cooperação por parte das pessoas nos escalões hierárquicos 
mais baixos, é certo que mais cedo ou mais tarde a administração criará situações 
que levam os trabalhadores à greve. Por outras palavras, as más condições de 
trabalho não são realmente a razão dos problemas e disputas laborais. O cansaço 
do próprio trabalho ou uma incapacidade de controlar a área e os locais de 
trabalho são a verdadeira causa das dificuldades laborais. 

Qualquer administração com rendimentos suficientes para o fazer, desde 
que não seja uma administração terrivelmente aberrada, pagará salários decentes. 
E qualquer trabalhador a quem seja dada uma oportunidade, cumprirá alegremente 
os seus deveres. Mas uma vez que o próprio ambiente se torne demasiado 
tenso, uma vez que a própria companhia tenha ficado introvertida por overts 
por parte do governo, uma vez que os trabalhadores tenham conhecimento de 
que não têm controlo sobre a administração, podem ocorrer disputas laborais. 
Contudo, subjacentes a todos estes princípios evidentes, encontramos os 
princípios óbvios de introversão e extroversão. Os trabalhadores ficam tão 
introvertidos nas suas tarefas que já não são capazes de sentir afinidade pelos 
seus dirigentes e nunca mais serão capazes de realmente verem o local em que 
trabalham. Por conseguinte, alguém pode chegar e dizer-lhes que todos os 
executivos são ogres, o que obviamente, por seu lado, também não é verdade 
e, a nível dos executivos alguém pode chegar e dizer-lhes que todos os 
trabalhadores são ogres, o que, obviamente, por esse lado, tão pouco é verdade. 

Na ausência de um tratamento global dos indivíduos, que seria uma tarefa 
gigantesca, poderia ser elaborado um programa completo que pudesse controlar 
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o princípio da introversão. É certo que, se os trabalhadores ou gerentes ficassem 
suficientemente introvertidos, encontrariam então meios e caminhos para 
inventarem jogos aberrados como as greves e assim, desfazer a produção, as relações 
cordiais e condições de vida dentro da fábrica, do escritório ou do negócio. 

A cura seria extroverter os trabalhadores numa escala muito grande. Isto 
podia ser feito como uma solução, dando aos trabalhadores a possibilidade de 
arranjarem dois empregos. Seria necessário que a companhia ou que os interesses 
afins, tais como o governo, oferecessem um número suficiente de projectos de 
obras públicas que proporcionasse trabalho aos trabalhadores fora da sua 
exacta esfera de actividade. Por outras palavras, um homem que tem de trabalhar 
sempre fechado dentro de escritórios e numa tarefa muito fixa, encontrará um 
alívio considerável se tiver de ir para o ar livre e trabalhar especialmente numa 
tarefa não relacionada com a outra. Como exemplo, seria um grande alívio para 
um contabilista poder abrir valas por algum tempo. Um operador de máquinas 
que manobra uma máquina fixa, achará uma experiência engraçada guiar um 
tractor de aplanar terra. 

Um plano como este traria então realmente introversão e extroversão 
numa grande escala e provocá-las-ia. Os trabalhadores que estão a trabalhar 
em lugares fixos, com a sua atenção muito concentrada, seriam então autorizados 
a olhar mais longe e manobrar as coisas que tenham tendência a extrovertê
-los. Um programa destes seria muito ambicioso, mas o certo é que se verificaria 
que resultaria em melhores relações de trabalho, melhor produção e uma 
considerável diminuição da tensão pública e no trabalho, no que se refere a 
emprego e salários. 

Em resumo, há muitas coisas que podiam ser feitas com o princípio básico 
da introversão-extroversão. O princípio é muito simples: quando um indivíduo 
é levado a introverter-se demasiado, as coisas que o rodeiam tornam-se menos 
reais, tem menos afinidade por elas e não consegue comunicar bem com elas 
numa condição destas, ele cansa-se facilmente. A introversão resulta em fadiga, 
exaustão e depois, numa incapacidade para trabalhar. O remédio para ela é a 
extroversão, olhar bem para e comunicar com um ambiente mais alargado e, 
a menos que isto seja feito, então, devido ao facto de que qualquer trabalhador 
está sujeito a ferimentos ou doenças de um tipo ou outro, o resultado será uma 
espiral descendente que torna o trabalho cada vez menos agradável, até por 
fim não poder ser executado de modo nenhum e, temos aqui, a base de uma 
sociedade não só improdutiva como criminosa. 
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A IMPORTÂNCIA
DO TRABALHO

O trabalho é o dado estável desta sociedade. Sem alguma coisa para fazer, 
não há razão para viver. Um homem que não consegue trabalhar é como se 
estivesse morto, e normalmente prefere a morte e trabalha para a alcançar. 

Os mistérios da vida não são hoje, com Sc ientolog , muito misteriosos. O y 
mistério não é um ingrediente indispensável. Apenas o homem muito aberrado 
deseja que os grandes segredos estejam longe dele. Scientology abriu o 
caminho através das muitas complexidades que têm sido erguidas para os 
homens e tem revelado o núcleo destes problemas. Scientology pela primeira 
vez na história da Humanidade, pode previsivelmente aumentar a inteligência, 
aumentar a capacidade, provocar uma recuperação da capacidade de jogar um 
jogo e permite que o homem fuja da espiral descendente das suas próprias 
incapacidades. Por conseguinte, o próprio trabalho pode tornar-se novamente 
uma coisa agradável e feliz. 

Existe uma coisa que se tem aprendido em Sc ientolog y que é muito 
importante para o estado de espírito do trabalhador. Muito frequentemente a 
pessoa sente que dentro da sua sociedade trabalha para o seu salário imediato 
e que nada ganha de importante para a sociedade em geral. Não sabe várias 
coisas. Uma delas, é como há tão poucos trabalhadores capazes. Ao nível dos 
executivos, é interessante notar como uma grande companhia considera quão 
precioso é um homem realmente capaz de manejar e controlar os empregos e 
os homens. Tais pessoas são raras. Na hierarquia do mundo do trabalho diário, 
todo o espaço vazio, está no topo. 

E há outra coisa que é bastante importante, é o facto de que o mundo de 
hoje tem sido levado a acreditar, por filosofias mentais planeadas para o 
traírem, que quando se morre, tudo acaba e não há mais responsabilidades por 
nada. É bastante duvidoso que isto seja verdade. Herda-se amanhã aquilo de 
que se morreu ontem. 

Uma outra coisa que sabemos é que os homens não são dispensáveis. É um 
mecanismo de velhas filosofias dizer aos homens que se pensam que são 
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indispensáveis, deveriam ir ao cemitério e dar uma vista de olhos – aqueles 
homens também eram indispensáveis. Este é o mais completo disparate. Se 
você reparar com atenção no cemitério, encontrará o projectista que idealizou 
as máquinas de ontem e sem as quais não haveria, portanto, indústria hoje. É 
duvidoso que tal proeza esteja a ser desempenhada agora mesmo. 

Um trabalhador não é só um trabalhador. Um operário não é só um 
operário. Um escriturário não é só um escriturário. Eles vivem, respiram, são pilares 
importantes sobre os quais assenta a completa estrutura da nossa civilização. 

Eles não são engrenagens numa poderosa máquina. 

São a própria máquina. ■ 

30 



EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
Os exercícios que se seguem irão ajudar a entender este livro e a 
aumentar a sua capacidade para realmente aplicar o conhecimento. 

1 Pense num exemplo de uma confusão que tenha observado ou experimen
tado. Calcule como a Doutrina do Dado Estável poderia ser aplicada a essa 
confusão. 

2 Saia por aí e encontre uma confusão. Usando a “Doutrina do Dado Estável”, 
maneje essa confusão. 

3 Pratique Alcançar e Retirar. Exercite o dar os comandos de Alcançar e 
Retirar numa parede, designando uma parte de um objecto no comando, 
apontando e dando acusar de recepção de cada vez. Remeta-se ao procedimento 
conforme necessário, enquanto se exercita. Exercite o procedimento até 
que possa facilmente aplicar Alcançar e Retirar a alguém, sem incertezas. 

4 Agora percorra Alcançar e Retirar noutra pessoa nas ferramentas do seu 
local de trabalho. 

5 Pense num exemplo de mau controlo que tenha observado ou experimentado. 
Note porque é que isso era mau controlo. 

6 Pense num exemplo de bom controlo que tenha observado ou experimentado. 
Note porque é que isso era bom controlo. 

7 Pense num exemplo que tenha observado ou experimentado em que um 
indivíduo não estava em boa comunicação ou familiarizado com uma máquina 
que operava. Note a sua eficácia no trabalho e a qualidade do que se 
esperava que ele produzisse. 

8 Pense num exemplo que tenha observado ou experimentado em que um 
indivíduo estava em boa comunicação ou familiarizado com uma máquina 
que ele operava. Note a sua eficácia no trabalho e a qualidade do que se 
esperava que ele produzisse. 

9 Dê um passeio à volta do quarteirão até que se sinta extrovertido e mais 
animado. 

10 Encontre uma pessoa que se sinta exausta do trabalho ou que se sinta 
transtornada por causa de uma discussão familiar, etc., e faça com que 
ela dê um passeio até que se sinta extrovertida. 
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO
Que os Scientologists têm e usam tecno
logia que lhes permite sobreviver bem no 
local de trabalho está reflectido no facto 
de que 54% tem posições de gestores, 
artistas, técnicos, engenheiros, donos de 
empresas ou parte de sociedades, advo
gados, ou trabalham em medicina. 

Mas a aplicação destes dados estende os 
seus efeitos, muito para além das pessoas 
que a aplicam – é uma influência positiva 
no seu ambiente e para as que a rodeiam, 
ajudando a criar ilhas de sanidade no caos 
do mundo do local de trabalho diário, 
como pode ser visto nos exemplos que se 
seguem. 

Frequentemente exausto depois dos seus 
esforços diários, foi mostrado a um homem 
o que o Sr. Hubbard escreveu acerca de 
como manejar exaustão. 

“No passado, exaustão sempre significou 
desistir e descansar – mas mesmo descansar 

SUCESSOS 

NO LOCAL 91%AGREGADOS 
DE TRABALHO FAMILIARES ACIMA DA 

LINHA DA POBREZA. 

Aqueles que usam 66%Sc ientolog y nas
suas carreiras 
têm as 
ferramentas
para prosperar 
e alcançar as
suas metas.

POPULAÇÃO DOS EUA Sc IENTOLOGISTS 

não resolvia o problema. A verdadeira razão 
para a exaustão e por consequência, a 
verdadeira solução parecia iludir-me. A 
exaustão pode ser resolvida fazendo 
precisamente o que o Sr. Hubbard diz. Isto é 
muito importante para mim. Agora eu posso 
manter-me desperto e com vigor durante 
todo o dia.” 

Um músico ao receber Alcançar e Retirar 
na sua área considerou que já estava em 
excelente comunicação com o seu ambiente. 
No entanto, ele ficou admirado com a 
mudança que esta simples acção fez na 
sua operação. 

“Eu tive uma grande experiência nisto 
quando soube do conceito muito claro da 
situação ideal para a criação de música e do 
nível ao qual a estética pode ser elevada. Só 
com Sc ientolog y poderia tal ideal ser atingido. 
Mas que simples e poderosa peça de tecnologia 
Alcançar e Retirar é!” 

Tendo aprendido os dados básicos para 
o manejo de situações no local de trabalho, 
um homem decidiu que poderia ser ou 
fazer qualquer coisa que quisesse. Assim, 
ele escolheu entrar no ramo do serviço de 
refeições e depressa se encontrou como 
gerente de uma grande empresa de serviço 
de refeições, que servia mais de 1.500 
pessoas e que estava a construir uma nova 
fábrica de papel na África do Sul. 

“Eu tive trinta e cinco ou mais 
colaboradores e com a aplicação a esta 
actividade dos dados de Sc ientolog y que 
estudei, fui capaz de os tornar muito produtivos. 
Houve dois turnos de trabalhadores e quatro 
gerentes. O meu chefe estava constantemente 
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admirado com o quão suave o meu turno 
funcionava e como éramos capazes de 
terminar tão rapidamente. Nessa altura eu 
descobri a total eficácia desta tecnologia 
e a sua capacidade para mudar situações, 
aparentemente sem esperança de melhora, e 
bastante depressa ” . 

Uma jovem mulher esteve a trabalhar 
longas horas durante várias semanas, a 
fazer a mesma actividade de revisão de 
provas dia após dia. Um dia ela verificou 
que esta actividade na qual ela normalmente 
não tinha problemas nenhum ao fazê-la, 
estava a tornar-se cada vez mais dura. 

“Finalmente, próximo do fim do dia, a 
minha vista desistiu completamente e eu 
fiquei incapaz de ver por completo por alguns 
segundos. Os meus olhos doíam-me e as 
coisas estavam um pouco turvas. A pessoa 
com quem eu estava a fazer revisão de 
provas sabia do remédio ‘Dar um Passeio’ e 
levou-me para fora a dar um passeio. A 
princípio eu não queria olhar à volta porque 
me doíam os meus olhos, mas ela fez com 
que eu o fizesse. Depois de algum tempo os 
meus olhos pararam de doer e eu fui capaz 
de olhar à volta. Eu fiquei contente de novo 
e estava capaz de continuar a fazer revisão 
de provas sem tensão.” 

Uma mulher de negócios estava a ter 
dificuldades em lidar com o seu chefe. 
Um amigo dirigiu-a para alguns dados 
básicos do Sr. Hubbard quanto a lidar 
com os outros no mundo do trabalho 
diário. 

“No princípio deste ano, eu tive muitos 
problemas na minha firma. O meu chefe 

criticava-me constantemente e queixava-se 
acerca das mais pequenas ninharias do 
escritório. Mas está completamente diferente 
desde que estudei estes dados. Agora quando 
estou à volta dele, não me está mais a 
criticar, até me elogia. Eu sei que é por 
causa do que eu aprendi, já que quando eu 
não estou aqui os meus colegas continuam a 
deixá-lo estragar-lhes o estado de ânimo. 
Mas eu agora posso manejar todo o meu 
ambiente e para mim, as condições de trabalho 
são muito agradáveis ” . 

Um executivo a cargo do pessoal numa 
grande companhia do Sul da Califórnia 
teve sérios problemas para que se fizesse o 
trabalho, com o número de pessoas com 
que tinha que lidar. 

“Eu tinha uma lista enorme de pessoas 
que precisavam da minha atenção e essas 
pessoas estavam constantemente a solicitar 
os meus serviços. Todo o tempo que eu poderia 
despender para ter coisas feitas para eles, era 
tempo consumindo apenas para me defender 
das exigências. Por alguma razão eu não 
conseguia ter nada feito. Quanto mais trabalho 
atrasada se acumulava, mais esmagado eu 
me encontrava. Eu decidi aplicar a ‘Doutrina 
do Dado Estável’. Eu olhei para o cenário 
ideal e comecei a pegar em cada diferente 
trabalho a partir do ponto de vista, de tomar 
um trabalho e completá-lo e, ir logo para o 
seguinte. Magia total! No fim do dia eu estava 
alegre e tinha uma sensação de liberdade. 
Eu sabia que eu tinha novos trabalhos para 
fazer, mas eu sabia como os manejar; assim, 
isso não era mais um problema.” 

A exaustão tinha sido o resultado esperado 
de uma agenda profissional extremamente 
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pesada por parte de uma jovem senhora, 
se não fosse a sua aplicação da tecnologia 
de “Dar um Passeio .” 

“Há cerca de quatro anos eu tinha um 
emprego como professora de educação física 
numa escola primária. Trabalhava desde 
manhã cedo e de tarde, com aula pós aula de 
enérgicas crianças. 

“Ao fim da tarde, trabalhava como 
tradutora e depois ia para o ginásio local 
onde orientava exercícios até às 10 da noite. 

“Era uma agenda muito enérgica para 
alguém ter. Eu tinha ‘todas as razões’ para 
ficar exausta, pelos padrões da maioria das 
pessoas. Mas isso nunca aconteceu, pois eu 
aplicava logo a técnica de ‘Dar um Passeio’. 
Durante os intervalos na escola eu dava um 
passeio. Depois dava um passeio desde a 
escola até ao emprego como tradutora, pondo 
a minha atenção no ambiente à medida que 
caminhava. Em resumo, sempre que podia, 
eu usava a técnica. As pessoas admiravam-me 
por estar numa forma tal que era capaz 
de aguentar este horário, mas o verdadeiro 
segredo estava na aplicação desta tecnologia.” 

Um canalizador da Geórgia descobriu 
que o "Alcançar e Retirar" é uma das suas 
mais importantes ferramentas de trabalho: 

“Tenho aplicado Alcançar e Retirar muitas, 
muitas vezes, todas com imenso sucesso. Uma 
vez, o meu local de trabalho estava numa 
tremenda confusão, com tudo espalhado, peças 
e ferramentas aqui e ali, tudo fora do lugar. 
Julgo que isto aconteceu numa altura em 
que eu estava sobrecarregado com trabalho. 
Após começar a fazer Alcançar e Retirar, 

descobri, muito invulgarmente, que não 
conseguia retirar-me facilmente do meu espaço 
de trabalho! Eu entrara numa espécie de 
ideia fixa de manter-se a par daquela carga 
de trabalho e fiquei muito preso à cena. 
Quando me apercebi desta incapacidade a 
retirar, quero que saiba, senti um grande 
alívio. O estar preso desapareceu e pude de 
novo voltar a ter um ponto de vista racional 
sobre as coisas e pus o local em ordem.” 

Tomar acção eficaz para manejar uma 
colega de trabalho foi uma experiência 
compensadora para uma mulher treinada 
na tecnologia do Sr. Hubbard. 

“Eu já trabalhava numa empresa há 
bastantes anos, quando uma senhora que ali 
trabalhava teve um colapso nervoso. Na 
altura os meus patrões estavam preocupados 
e não sabiam o que fazer. Eu tinha uma 
amiga que era Scientologist e parecia 
saber como lidar com coisas dessas, por 
isso telefonei-lhe. 

“Ela disse-me para levar a pessoa a sair 
e dar um passeio e fazê-la olhar para coisas 
no ambiente. Entrei no escritório e disse: ‘Já 
sei o que fazer. Eu trato dela’. 

“Falei com a mulher e disse-lhe que 
queria levá-la a dar um passeio. Levei-a 
para a rua e começámos a andar, e eu 
disse-lhe para olhar para as diferentes coisas 
à medida que avançávamos, tal como a 
minha amiga tinha dito para eu fazer. A mulher 
depressa começou a ficar mais animada e 
disse-me para olhar também para as coisas! 
Continuámos e depois de um bocado ela 
tinha saído completamente da dificuldade 
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em que se encontrava e estava muito mais 
feliz. Eu estava tão contente por ser capaz 
de fazer alguma em relação à situação em 
vez de simplesmente falar acerca dela.” 

Uma executiva alemã colocada a cargo 
de um importante projecto de fabricação 
enfrentou uma formidável confusão. O enredo 
e o tamanho simples do empreendimento 
estavam muito para lá de qualquer coisa 
que o grupo dela tivessem tentado antes, 
e não estavam preparados para lidar com 
aquilo. Ela recorreu a uma das ferramentas 
básicas do Sr. Hubbard para o local de 
trabalho a fim de executar a tarefa. 

“Quando revi pela primeira vez a descrição 
do projecto fiquei francamente desanimada. Eu 
não via como poderíamos terminar o trabalho 
dentro do prazo que tínhamos. O meu pessoal 
nem sequer tinha manejado nada assim, e 
nenhum de nós tinha o treino ou a experiência 
necessária para lidar com alguns aspectos 
do trabalho. 

“Para tornar as coisas piores, tínhamos 
acabado outro projecto importante e ainda 
estávamos a recuperar do esforço em termos 
de organização que ele tinha implicado. 

“Depois de nadar na confusão inicial de 
‘Como diabo é que vamos fazer isto?’, 
compreendi que era uma confusão. Uma 
compreensão extremamente simples, mas os 
meus olhos abriram-se para os meios para 
lidar com o assunto. Eu sabia que primeiro 
tinha de encontrar um único dado estável. A 
partir daí eu manejaria uma coisa, depois 
outra e outra e de alguma forma realizaria 
todo o projecto. 

“Resistindo ao sentimento de que tinha 
de manejar tudo de imediato, numa corrida 
de loucos, examinei alguns dos pontos mais 
importantes que tinham de ser resolvidos 
para ter o projecto em marcha e escolher um 
deles como o primeiro a ser estabelecido em 
primeiro lugar: quem seria o encarregado de 
uma fase particular da produção. Fazer 
simplesmente isto foi um alívio. Pelo menos 
havia ali uma coisa firme na qual podia 
concentrar-me. Revi o pessoal possível, nomeei 
um para o trabalho e falei-lhe das suas 
responsabilidades. Agora, não só tinha um 
bocadinho da confusão fora do caminho, 
mas também tinha alguém para ajudar-me 
a lidar com o resto da confusão. 

“Sem entrar em todos os detalhes do 
que aconteceu depois, tomámos um ponto de 
cada vez e manejámo-lo. Como é que se iria 
obter estas matérias-primas? 

Quem seria o encarregado desta função 
e daquela? Como é que íamos garantir que 
nenhumas ‘peças soltas’ ficavam por notar 
e manejar? E por aí fora, e por aí fora, 
determinando um detalhe atrás do outro, 
avançando a produção durante todo o tempo. 
A confusão estava sob controlo e estávamos 
a chegar a algum lado. 

“Não foi de modo nenhum um trabalho 
fácil, e teve o seu quinhão de ocasiões de 
gritos e quase de desastre. Mas nós mantivemos 
a nossa sanidade e conseguimos concluir o 
projecto. Também ganhámos novos dados 
estáveis com a experiência, que tenho a 
certeza de que tornarão os projectos futuros 
muito mais suaves ”. 
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GLOSSÁRIO

acusar a recepção: dar (a alguém) um acusar 
de recepção. Ver também acusar de recepção 
neste glossário. 

acusar de recepção: algo feito ou dito para 
informar outro de que a sua declaração ou 
acção foi notada, compreendida e recebida. 

afinidade: o sentimento de amor ou agrado 
ou outra atitude emocional qualquer; o grau 
de gostar. A definição básica de afinidade é a 
consideração de distância, quer boa quer 
má. 

Alcançar e Retirar: um método de obter uma 
pessoa familiarizada e em comunicação com as 
coisas para que ela esteja mais em controlo delas. 

confronto: fazer face sem vacilar ou evitar. 
Confrontar é na verdade a capacidade de 
estar ali confortavelmente e percepcionar. 
ganho: o alcançar de qualquer melhoria 
desejada. Exemplos de ganhos seriam a pessoa 

melhorar a sua capacidade de comunicar, 
experimentar uma sensação aumentada de 
bem-estar ou ganhar mais certeza acerca de 
alguma área da sua vida. 

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

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

S ientolog :y uma filosofia religiosa aplicada c 
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 
Scientology 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 Scientology significa 
saber acerca do saber. 
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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 
Estados Unidos como tenente (grau inferior) 
e serviu como comandante de corveta 
anti-submarina. Tendo ficado parcialmente 
cego e aleijado por causa de ferimentos 
recebidos em combate, foi-lhe diagnosticada 
incapacidade permanente em 1945. Através 
da aplicação das suas teorias sobre a mente, 
todavia, não só foi capaz de ajudar os seus 
companheiros de armas, como também de 
recuperar a sua própria saúde. 

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

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

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