
SCIENTOLOGY 
Fazer do Mundo um Lugar Melhor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IGREJA DE SCIENTOLOGY INTERNACIONAL 



A s prateleiras de livros de auto-melhoramento nas livrarias, as 
transmissões e os oradores de auto-melhoramento que percorrem o 
circuito de conferências, todos eles oferecem inumeráveis soluções 
para os problemas da compreensão da vida. Contudo, a infindável 
corrente de dificuldades do Homem continua por resolver. 

Neste livro L. Ron Hubbard vai mais fundo do que todas estas 
“soluções”, para proporcionar o conhecimento básico sobre o que de 
facto constitui a compreensão. 

O que é que se pode fazer com este conhecimento? Sabendo 
realmente o que é a compreensão, têm-se as ferramentas para manejar 
a própria vida. Isto significa que você tem as ferramentas para 
incrementar a sua compreensão acerca de quase qualquer coisa – 
incluindo as pessoas que conhece e com as quais entra em contacto. 

Este conhecimento capacitá-lo-á a ajudar outros que estejam a 
sentir as angústias causadas pelos desentendimentos, divergências 
de pontos de vista, relações desfeitas, e outros males que fazem da 
vida do Homem uma série de sucessivas dificuldades. Aprenderá os 
componentes da compreensão, como eles se inter-relacionam e originam 
compreensão. Com as destrezas que pode adquirir a partir do estudo 
dos fundamentos aqui contidos, poderá ajudar os outros a recuperar 
a compreensão dos seus semelhantes e do mundo que os rodeia. 

Embora só aqui esteja uma parte de toda a tecnologia desenvolvida 
pelo Sr. Hubbard sobre este tema, é suficiente para modificar a sua 
abordagem da vida. E o seu uso ajudá-lo-á a florescer em qualquer 
aspecto da actividade humana. 

Se a falta de compreensão é, de facto, uma fonte de problemas do 
Homem, imagine os seus potenciais sem este obstáculo. Milhões de 
pessoas que aplicam este conhecimento estão a alcançar alturas com 
que antes apenas sonhavam – e estão a ajudar com êxito os outros a 
fazer o mesmo. � 
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AFINIDADE, REALIDADE E 
COMUNICAÇÃO 

factores. A abreviatura ARC (pronunciada A-R-C e não arc) é um dos termos 
mais úteis até agora inventados. 

á três factores em Scientology que são da maior importância 
no manejo da vida. Estes três factores respondem às 
perguntas: Como devo falar com as pessoas? Como posso 
dar novas ideias às pessoas? Como posso descobrir em 
que é que as pessoas estão a pensar? Como posso manejar 
melhor o meu trabalho? 

 

Em Scientology, chamamos triângulo ARC a estes três 

Chama-se um triângulo ao ARC, porque tem três pontos que se relacionam. 
O primeiro destes pontos é a afinidade. O segundo destes pontos é a realidade. 
O terceiro destes pontos, e o mais importante, é a comunicação. 

Estes três factores estão relacionados. Por afinidade pretendemos dizer 
resposta emocional. Pretendemos dizer o sentimento de afeição ou a falta dela, 
de emoção ou má-emoção (emoção irracional ou inadequada) conectada com 
a vida. Por realidade queremos dizer os objectos sólidos, as coisas reais da 
vida. Por comunicação pretendemos dizer um intercâmbio de ideias entre dois 
terminais (pessoas que podem receber, transmitir ou enviar uma comunicação). 
Sem afinidade não há realidade ou comunicação. Sem realidade não há 
afinidade ou comunicação. Sem comunicação não há afinidade nem realidade. 

A aplicação do triângulo ARC nas circunstâncias que se encontram na vida 
diária, requer uma compreensão de cada um dos componentes do triângulo e 
da sua inter-relação. 
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A afinidade é 
qualquer atitude 
emocional, que 
indique o grau de 
agrado por alguém ou 
algo. 

A realidade é o grau 
de acordo alcançado 
pelas pessoas. Este 
também inclui os 
objectos sólidos, as 
coisas reais da vida. 

A comunicação é o 
intercâmbio de 
ideias através do 
espaço. 
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Afinidade

O primeiro vértice do triângulo é a afinidade. 

A definição básica de afinidade é a consideração de distância, quer seja boa 
ou má. A função mais básica da afinidade completa seria a capacidade de 
ocupar o mesmo espaço que outra coisa qualquer. 

A palavra idade é sada aqui para significar amor u apreço ou 
qualquer outra atitude emocional. A afinidade é concebida em Scientology 
como algo de muitas facetas. A afinidade é uma qualidade variável. A afinidade 
é usada aqui no contexto de “grau de apreço”. 

 afin u  o

O Homem não seria Homem sem afinidade. Todo o animal tem algum 
grau de afinidade, mas o Homem é capaz de sentir uma quantidade especialmente 
grande. Muito antes de ele se ter organizado em cidades, organizou-se em 
tribos e clãs. Antes das tribos e clãs, sem dúvida, existiam ajuntamentos. A 
necessidade instintiva do Homem, de afinidade com os seus semelhantes, há 
muito foi reconhecida, e a sua domesticação de outros animais mostra que a 
sua afinidade se estende também a outras espécies. Poderia ter-se suposto que 
a raça que primeiro desenvolvesse a afinidade no seu mais alto grau se 
transformaria na raça dominante de qualquer planeta, e isto já foi provado. 

Uma criança está cheia de afinidade. Não somente tem afinidade pelo seu 
pai, mãe, irmãos e irmãs e seus companheiros de jogos, mas também pelos 
seus cães, gatos e cães vadios que por casualidade passam por perto. Mas a 
afinidade vai ainda mais longe. Pode-se ter um sentimento de afinidade por 
objectos: “Gosto de como os veios sobressaem naquela madeira.” Existe um 
sentimento de unidade com a terra, céus azuis, chuva, azenhas-de-mar, 
cambalhotas, rãs-gigantes, o qual é afinidade. 

A afinidade nunca é identificação (tornar-se uno com outro em sentimento 
ou interesse) nem vai tão longe como a empatia (o poder ou estado de a própria 
pessoa imaginar ser outra pessoa e inclusive compartilhar as ideias dela ou 
sentimentos). Você continua a ser você mesmo em grande medida quando tem 
afinidade por qualquer coisa, mas também sente a essência da coisa pela qual 
tem afinidade. Você permanece você mesmo e, contudo, aproxima-se ainda mais 
do objecto pelo qual tem afinidade. Não é uma qualidade que prenda. Não existem 
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cordas a atar quando se dá afinidade. Para o receptor não traz deveres nem 
responsabilidades. É puro, fácil e natural e flui do indivíduo tão simplesmente, 
como os raios de luz fluem do sol. 

A afinidade cria afinidade. Uma pessoa dotada desta qualidade, automati-
camente encontrará pessoas em qualquer sítio perto dela, que também 
começam a abundar em afinidade. É uma influência calmante, reconfortante, 
animadora em todos aqueles capazes de a dar e receber. 

O nível de afinidade entre indivíduos e grupos pode ser facilmente 
observado. Por exemplo, dois homens conversando entre si, estão em afinidade 
um com o outro ou não estão. Se não a têm, discutirão. Se têm afinidade 
recíproca, duas outras coisas devem existir: têm de ter concordado sobre uma 
realidade e têm de ser capazes de comunicar essa realidade entre si. 

Isto leva-nos ao vértice seguinte: a realidade. 

Realidade

A realidade poderia ser definida como “aquilo que aparenta ser”. A realidade 
é fundamentalmente um acordo. Aquilo que acordamos ser real, é real. 

A realidade, a realidade do universo físico, é percepcionada através de 
vários canais; vemos algo com os nossos olhos, ouvimos algo com os nossos 
ouvidos, cheiramos algo com o nosso nariz, tocamos algo com as nossas mãos 
e, então, decidimos que existe algo. Mas a única forma pela qual conhecemos 
algo é através dos nossos sentidos e esses sentidos são canais artificiais. Não 
estamos em contacto directo com o universo físico. Estamos em contacto com 
ele através dos nossos canais sensoriais. 

Esses canais sensoriais podem-se embotar. Por exemplo, um homem perde 
a sua visão, e no que lhe diz respeito, não há luz, ou forma, ou cor, ou 
percepção de profundidade do universo físico. Todavia, este permanece uma 
realidade para ele, mas não a mesma realidade que é para outras pessoas. Por 
outras palavras, ele é incapaz de conceber completamente o universo físico 
sem visão. Sem os sentidos não se pode conceber estas coisas. Assim, o 
universo físico é visto através destes sentidos. 

Dois homens podem dar uma vista de olhos sobre uma mesa e concordam 
que é uma mesa. É feita de madeira, é castanha. Eles estão de acordo nisso. É 
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Testemunhas oculares na cena do acidente ou crime, muitas vezes apresentam diferentes 
relatos do que ocorreu. Cada pessoa aqui tem uma realidade diferente daquela que 
aconteceu à senhora, a quem roubaram a bolsa. 

claro que, compreende-se que quando ele diz “castanho” e o outro ouve 
“castanho”, castanho pode na realidade ser púrpura para o primeiro homem, 
mas ele concordou que é castanho porque toda a sua vida as pessoas 
apontavam para esta vibração de cor dizendo “castanho”. Para o segundo 
homem podia na verdade ser vermelho, mas ele reconhece-a como castanho. 
Assim, ambos os homens estão de acordo, embora possam estar a ver coisas 
diferentes. Mas eles concordam que isto é castanho, isto é madeira, isto é uma 
mesa. Agora, entra pela porta uma terceira pessoa, aproxima-se e dá uma vista 
de olhos a este objecto e diz: “Oh! Um elefante!” 

Um homem diz, “É uma mesa, não está a ver? Elefantes são. . .” 

“Não, é um elefante”, responde o terceiro homem. 
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Então os outros dois homens dizem que o terceiro é louco. Ele não concorda 
com eles. Eles tentam comunicar mais com ele? Não. Ele não concorda com eles. 
Ele não concordou com esta realidade. Eles estão em afinidade com ele? Não. Eles 
dizem “Este rapaz é louco”. Eles não gostam dele. Não querem estar perto dele. 

Agora digamos, que dois indivíduos estão a discutir e um diz: “Essa mesa 
é feita de madeira”, e o outro indivíduo diz: “Não, não é. É feita de metal que 
está pintado para parecer madeira.” Eles começam a discutir sobre isto; estão 
a tentar chegar a um ponto de acordo e não conseguem alcançar esse ponto de 
acordo. Aparece um outro indivíduo, olha para a mesa e diz: “Na verdade, os 
pés estão pintados para parecer madeira, mas o tampo é de madeira, é 
castanho e isto é uma mesa.” Os dois primeiros homens chegam então a um 
acordo. Sentem uma afinidade. De repente, sentem-se amistosos um com o 
outro e em relação ao terceiro homem. Ele resolveu o problema. Os dois 
indivíduos chegaram a um acordo e entraram em comunicação. 

Para um indivíduo, realidade apenas pode consistir na interpretação das 
percepções sensoriais que recebe. A falibilidade comparativa deste dado é 
claramente demonstrada pelos diversos relatórios, sempre recebidos quando 
se descreve, digamos, um acidente de automóvel. As pessoas que têm 
estudado este fenómeno informam que existe um assombroso nível de 
diferenças na descrição da mesma cena, dada por diferentes observadores. Por 
outras palavras, a realidade desta situação difere em detalhe, segundo cada um 
dos observadores. Na verdade, existe uma extensa área de acordo, extremamente 
ampla, o acordo comum da Humanidade. Isto é a Terra. Somos homens. Os 
automóveis são automóveis. São propulsionados pela explosão de certos 
químicos. O ar é o ar. O sol está no céu. Normalmente existe um acordo em 
que um acidente ocorreu. Para além desta área básica de acordo existem 
diferentes interpretações da realidade. 

Para todos os fins práticos, a realidade consiste na sua percepção dela, e a 
sua percepção da realidade consiste, em larga medida, naquilo que possa 
comunicar com outras pessoas. 

Comunicação

O terceiro e o mais importante vértice do triângulo ARC é a comunicação. 
Nas relações humanas este é mais importante do que os outros dois vértices 
do triângulo, para entender a composição das relações humanas neste universo. 
A comunicação é o solvente para todas as coisas. Dissolve todas as coisas. 
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Como é que as pessoas entram em comunicação umas com as outras? 

Para que haja comunicação, tem que haver acordo e afinidade. Para que 
haja afinidade, tem que haver acordo em realidade e comunicação. Para que 
haja realidade e acordo, tem que existir afinidade e comunicação: um, dois, 
três. Se você retirar a afinidade, a comunicação e a realidade desaparecerão. Se 
retirar a realidade, a comunicação e a afinidade desaparecerão. Se retirar a 
comunicação, desaparecerão todas. 

Há várias maneiras de bloquear uma linha de comunicação (a rota ao 
longo da qual uma comunicação viaja de uma pessoa para outra). Uma é cortá-
-la, outra é torná-la tão dolorosa, que a pessoa que a recebe cortá-la-á, e outra 
é colocar tanta coisa nela que ela ficará obstruída. Essas são três coisas muito 
importantes a saber acerca de uma linha de comunicação. Além disso, essa 
comunicação tem que ser boa comunicação: os dados necessários enviados na 
direcção necessária e recebidos. 

E a propósito, a comunicação consistiria em realidade e afinidade em 
relação ao universo físico. As discussões seriam dirigidas para o facto de existir 
ou não afinidade, ou existir ou não acordo, e onde quer que o acordo estivesse 
particularmente em desacordo em relação ao universo físico. 

A afinidade pode ser aumentada de diversos modos. Você pode falar com 
as pessoas e aumentar a afinidade com elas. Mas lembre-se que isto é 
comunicação, não apenas conversa. Existem muitíssimas maneiras de 
comunicar. Duas pessoas podem sentar-se a olhar uma para a outra e estar em 
comunicação. Uma das maneiras de entrar em comunicação é pelo tacto, a 
percepção do tacto. Você acaricia um gato, e o gato de repente começa a 
ronronar; você está em comunicação com o gato. Você pode estender a mão, 
apertar a mão de outra pessoa e está em comunicação com ela porque ocorreu 
contacto táctil. As pessoas da velha guarda, que defendem com unhas e dentes 
a ideia de que “na verdade toda a gente odeia toda a gente, todos estão na 
defensiva, e é por isso que temos que forçar todas as pessoas a serem animais 
sociais”, afirmavam que a razão pela qual os homens dão apertos de mão é para 
mostrarem que não carregam armas na mão. Não, é uma comunicação. Em 
França, em Itália, em Espanha, e por aí fora, as pessoas dão abraços umas às 
outras. Existe muito contacto, e este contacto é comunicação. 

Se uma pessoa estiver muito fora de comunicação e você chegar perto dela, 
lhe der uma palmada no ombro e ela se esquivar um pouco (pois considera todas 
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Se um vértice do 
triângulo ARC é posto 
de parte, os restantes 
vértices também o vão 
ser. Aqui uma criança 
aproxima-se 
alegremente de sua C
mãe, para lhe dar 
uma flor.

R 
A 

Preocupada com o seu 
trabalho de casa, a 
mãe ignora a 
comunicação da 
criança, a qual se 
rompe, sendo seguida 
logo depois, por menos 
afinidade e menos 
realidade. C 

R A 

as coisas dolorosas) mesmo que não se afaste, verá que está fora de comunicação 
verbal. Você tenta dizer-lhe algo: “Sabe, acho que esse é um projecto muito bom, 
o Projecto 342A, e acho que devemos apoiá-lo.” Ela sentar-se-á ali a olhar para 
si, acenando que sim com a cabeça, e depois ir-se-á embora e completará o 
Projecto 36. 

Você diz: “O Projecto 36 foi rejeitado. Nem íamos levá-lo até ao fim”, mas 
ela nem sequer sabe que você está a falar com ela. Ela evita tudo o que você 
está a dizer. Ou então, ela pode falar tanto consigo e por um tempo tão longo, 
que você não tem oportunidade de lhe dizer que quer fazer o Projecto 342A. 
Isso também é evitá-lo a si. Por outras palavras, ela está fora de comunicação 
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consigo. Por conseguinte, a sua afinidade está baixa e ela também não concordará 
consigo. Mas se você conseguir fazê-la entrar em acordo, a comunicação e a 
afinidade aumentarão. 

Estes são praticamente os dados mais importantes que alguma vez encontrei 
no campo de relações interpessoais. 

Você pode tomar qualquer grupo de homens que trabalhem num projecto, 
olhar para estes trabalhadores e para o seu encarregado, e descobrir se estas 
pessoas estão ou não em comunicação umas com as outras. Se não estiverem, 
não estão a trabalhar como uma equipa coordenada. Não estão em 
comunicação, talvez porque não estão em acordo em relação ao que estão a 
fazer. 

Tudo o que você tem que fazer é tomar o grupo, reuni-lo e dizer: “O que 
estão vocês a fazer?” Você não pergunta ao encarregado, você pergunta a todo 
o grupo, incluindo o encarregado: “O que estão vocês a fazer?” 

Um indivíduo diz: “Estou a ganhar nove contos por semana. É isto que 
estou a fazer.” Outro diz: “Bem, eu fico feliz por poder sair de casa todos os 
dias. A minha velha é uma chata.” Outro diz: “Para dizer a verdade, de vez em 
quando posso dirigir aquele camião ali, gosto de dirigir o camião, e suporto o 
resto disto tudo. Dirijo o camião e tenho que trabalhar de qualquer forma.” 
Um outro homem poderia dizer, se fosse honesto: “Estou aqui neste emprego 
pois detesto este cão que você tem como encarregado. Se puder dedicar a 
minha vida a fazê-lo muito infeliz, meu amigo, é isso que me fará feliz.” 

Durante todo o tempo você pensou que esses homens julgavam que 
estavam a nivelar a terra para uma estrada. Nenhum deles pensava que estava 
a nivelar a terra para uma estrada. Você pensava que estavam a construir uma 
estrada. Nenhum deles estava a construir uma estrada; nenhum deles estava 
sequer a nivelar a terra. 

Este grupo de trabalhadores pode ser infeliz e incompetente, mas você 
reúne-os a todos e diz: “Bom, vocês sabem que um dia muitos carros vão usar 
esta estrada. É possível que de vez em quando alguns tenham acidentes, e por 
aí fora, mas passarão muitos carros por esta estrada. Rapazes, vocês estão a 
construir uma estrada. É trabalho duro, mas alguém tem que fazê-lo. Muitas 
pessoas vão agradecer-vos por terem construído esta estrada. Eu sei que vocês 
não se preocupam nada com isso, mas é realmente isso que estamos a fazer aqui. 
Agora, gostaria de obter algumas sugestões vossas sobre como poderiam construir 
esta estrada um pouco melhor.” De repente, todo o grupo está a construir uma 
estrada. A afinidade, a realidade e a comunicação sobem imediatamente. 
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O TRIÂNGULO ARC
Cada vértice do triângulo ARC está dependente dos outros dois, o mesmo 

acontecendo com cada um dos dois restantes. Não se pode cortar um sem 
cortar os outros dois, e não se pode reabilitar um sem reabilitar os dois 
restantes. O lado positivo disto é poder reabilitar qualquer ponto do triângulo, 
reabilitando qualquer outro dos seus pontos. 

A inter-relação do triângulo torna-se evidente de forma imediata, quando 
se pergunta “Alguma vez tentou falar com um homem zangado?” Sem um alto 
nível de agrado e sem alguma base de acordo não há comunicação. Sem 
comunicação e alguma base de resposta emocional não pode haver realidade. 
Sem alguma base para acordo e comunicação não pode haver afinidade. Assim 
chamamos a estas três coisas um triângulo. A menos que tenhamos dois 
vértices do triângulo, não pode haver um terceiro vértice. Se se deseja 
qualquer vértice do triângulo, deve-se incluir os outros dois. 

O triângulo não é um triângulo equilátero. A afinidade e a realidade são 
muito menos importantes do que a comunicação. Pode dizer-se que o 
triângulo começa com a comunicação, a qual traz à existência a afinidade e a 
realidade. 

Já que cada um destes três aspectos da vida é dependente dos outros dois, 
tudo o que afecte um deles, afectará do mesmo modo os outros. É bastante 
difícil sofrer uma inversão de afinidade, sem sofrer também um bloqueio de 
comunicação e uma consequente deterioração da realidade. 

Considere uma discussão entre namorados: uma das partes oferece 
afinidade de certa forma à outra. Essa afinidade ou se inverte ou não é 
correspondida. O primeiro dos namorados sente-se insultado e começa a 
romper a comunicação. O segundo, não compreendendo esta ruptura, também 
se sente insultado, e faz com que esta ruptura em comunicação seja ainda 
maior. A área de acordo entre os dois inevitavelmente diminui e a realidade da 
sua relação começa a ir abaixo. Visto que não estão mais de acordo sobre a 
realidade, há menos possibilidade de afinidade entre eles e a espiral 
descendente continua. 

Existem três maneiras de inverter esta espiral. Uma é elevar o nível de 
necessidade do indivíduo. Outra é pela intervenção de algum agente externo 
que force os dois namorados a concordar ou a comunicarem-se. A terceira é 
pelo processamento de Scientology. 
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A afinidade, a realidade e a comunicação formam o triângulo ARC, com cada ponto 
dependendo dos outros dois. Estas são as partes componentes da compreensão. 

13 

COMUNICAÇÃO 

COMPREENSÃO 

REALIDADE AFINIDADE 



 O processamento de Scientology é uma actividade precisa, completamente 
codificada com procedimentos exactos. Este é uma forma única de aconselha-
mento pessoal, a qual ajuda o indivíduo a observar a sua própria existência e 
a melhorar a sua capacidade para confrontar aquilo que ele é, e onde ele está. 

A menos que se utilize uma destas três formas de se inverter a espiral 
descendente, finalmente toda a realidade da relação que cresceu entre este par 
de namorados desapareceria e ambos seriam prejudicados na sua realidade 
total, na sua capacidade total para comunicar, e na sua capacidade total para 
a afinidade. 

Por sorte, a espiral funciona em ambos os sentidos. Qualquer coisa que 
eleve o nível de afinidade, incrementará também a capacidade para comunicar 
e aumentará a percepção da realidade. 

Apaixonar-se é um bom exemplo de incremento da capacidade para 
comunicar e de um elevado sentido de realidade ocasionado por um aumento 
repentino na afinidade. Se lhe aconteceu a si, você lembra-se do maravilhoso 
aroma do ar, o sentimento de afecto pela terra bem firme, a forma como as 
estrelas pareciam brilhar mais intensamente e a repentina nova capacidade 
para expressar-se. 

Se já alguma vez esteve só e numa espiral descendente, somente pelo tocar 
do telefone e pela voz de um amigo, terá experimentado uma paragem na 
espiral descendente através do aumento da comunicação. Isto é particularmente 
verdade se acontece que o amigo é uma pessoa com a qual conversa facilmente 
e parece entender a comunicação que lhe tenta dar. Depois de tal experiência, 
está provavelmente consciente de um maior grau de interesse pelas coisas à 
sua volta (realidade) e do aumento dos sentimentos de afinidade dentro de si. 

Um navio de transporte militar aproximava-se lentamente da Ponte de 
Golden Gate com tropas que tinham estado no estrangeiro por vários meses. 
À medida que o navio se aproximava lentamente da ponte, todos a bordo 
foram ficando cada vez mais silenciosos, até ninguém ter nada para dizer. De 
repente, como que por um sinal pré-estabelecido, precisamente, quando a 
proa do barco assomava do outro lado da ponte, os homens que ali estavam 
irromperam num tremendo grito de alegria, o qual se propagou ao longo do 
navio, à medida que ia passando por baixo da ponte. De repente, todos 
estavam a conversar uns com os outros com excitação. Homens que mal se 
conheciam, davam palmadas nas costas uns dos outros, como se fossem 
irmãos. A América recuperou algo da sua realidade para estes homens, e a 
comunicação e a afinidade subiram de repente. Rápido! 
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O ARC de uma 
pessoa pode estar 
num estado 
baixo. . . 

C 

R A 

. . . mas pode ser 
elevado rapidamente 
pela comunicação de 
alguém com quem o 
ARC é elevado. 

C 

R A 

A afinidade, a realidade e a comunicação fazem parte da vida de todos os 
dias – desde a criança que vai para a escola, passando pelas relações familiares 
até ao governo de uma nação. E a ignorância da sua existência e aplicação está 
igualmente generalizada, de outro modo, não se estava continuamente a ser 
inundado com notícias diárias de tumulto, conflito e sofrimento, devido 
simplesmente à falta de compreensão. 

Contudo, o conhecimento destes componentes irá levá-lo assim de longe. 
Devem ser aplicados. Mas como é que isso se faz? 
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Fotografia
Fotografia

A principal aplicação do ARC é aumentar a afinidade, a 
realidade e a comunicação e, assim, a compreensão entre 
a própria pessoa e a outra. Como é que se fala com 
qualquer outra pessoa? 

A forma de fazer isto é estabelecer a realidade, 
encontrando algo com o qual você e a outra pessoa 
estejam de acordo. 

Depois tente manter o nível de afinidade tão 
elevado quanto possível, sabendo que há algo nele 
de que possa gostar. 
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Todos os três 
vértices do 
triângulo, ter-se-
-ão estabelecido e 
então está 
preparado para 
falar com ele. A 
compreensão será 
possível, porque os 
três componentes 
da vida – a 
afinidade, a 
realidade e a 
comunicação 
estão presentes. 
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COMO USAR 
O TRIÂNGULO ARC 

Dados estes princípios do triângulo ARC e seus componentes, como se 
deveria falar com um homem? 

Não se pode falar adequadamente a um homem se se está em subapatia 
(um estado de desinteresse abaixo de apatia). De facto não falaria com ele de 
maneira nenhuma. Teria de ter um pouco mais de afinidade do que isso, para 
discutir alguma coisa com alguém. A sua capacidade de falar com um 
determinado homem tem algo a ver com a sua resposta emocional em relação 
ao mesmo. Qualquer pessoa tem respostas emocionais diferentes para as 
diferentes pessoas que a rodeiam. Dado que dois terminais, ou seja, duas 
pessoas estão sempre envolvidas em comunicação, pode-se verificar que outra 
pessoa teria de ser até um certo ponto real. Se uma pessoa não se importa de 
modo nenhum com os outros, terá de certeza uma grande dificuldade em lhes 
falar. A maneira de falar com um homem seria, então, descobrir nele algo que 
apreciemos e discutir com ele um assunto com o qual ele possa concordar. 
Esta é a ruína da maioria das ideias novas: não se discutem assuntos com os 
quais a outra pessoa tenha qualquer ponto de acordo em absoluto. E chegamos 
a um factor decisivo em relação à realidade. 

Aquilo com que concordamos tende a ser mais real do que aquilo com que 
não concordamos. Há uma coordenação definida entre acordo e realidade. São 
reais as coisas que concordamos que são reais. Não são reais as coisas que 
concordamos não o serem. Temos muito pouca realidade acerca das coisas 
com as quais não concordamos. Uma experiência baseada nisto seria mesmo 
uma discussão jocosa entre dois homens, sobre um terceiro e na presença 
deste. Os dois concordam acerca de algo com que o terceiro não pode concordar. 
O terceiro homem baixará de tom emocional e tornar-se-á verdadeiramente 
menos real para as duas pessoas que estão a discutir sobre ele. 

Como se fala então com um homem? Você estabelece a realidade 
descobrindo alguma coisa com a qual ambos concordem. Depois tente manter 
o nível de afinidade tão elevado quanto possível, sabendo que há algo nele de 
que pode gostar. É então capaz de conversar com ele. Se não tiver as duas 
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primeiras condições é quase certo que a terceira não surgirá, o que quer dizer 
que não será capaz de lhe falar com facilidade. 

A afinidade, a realidade, e a comunicação são interdependentes umas das 
outras, e quando uma cai, as outras duas caem também. Quando uma se eleva, 
também as outras duas se elevam. É apenas necessário melhorar um dos 
vértices deste tão valioso triângulo em Scientology para que os restantes dois 
vértices melhorem. É apenas necessário melhorar dois vértices do triângulo 
para melhorar o terceiro. 

Compreensão

A compreensão é a combinação da afinidade, da realidade e da comunicação. 
Quando a compreensão do indivíduo é grande, o seu ARC é bastante elevado, 
e quando a capacidade do indivíduo para compreender é pequena, o seu ARC 
é proporcionalmente pequeno. 

Quando tenhamos elevado estas três partes, teremos elevado a compreensão 
de alguém. É a utilização do triângulo ARC que faz alcançar isto. 

Este triângulo é a pedra angular das associações viventes. É o denominador 
comum de todas as actividades da vida. O seu uso significa uma maior 
compreensão da própria vida. � 
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

Os seguintes exercícios vão ajudá-lo a compreender melhor e a aumentar o 
ARC. 

1 Observe à sua volta e encontre dez exemplos, em que um indivíduo 
esteja a mostrar afinidade. 

2 Observe à sua volta e encontre dez exemplos, em que dois ou mais 
indivíduos têm realidade em algo. 

3 Observe à sua volta e encontre dez exemplos de comunicação. 

4 Encontre mais exemplos de afinidade, realidade e comunicação, observando 
como se inter-relacionam. Continue a encontrar exemplos de afinidade, 
realidade e comunicação, como acima, até que veja claramente, a relação 
entre estes e esteja seguro de que cada um depende dos outros dois. 

5 Usando os dados que acabou de aprender acerca do triângulo ARC, eleve 
a realidade entre si próprio e outra pessoa. Estabeleça a realidade, 
encontrando algo com que você e a outra pessoa concordem. Repita isto 
com diferentes pessoas tantas vezes quanto as necessárias, até que possa 
elevar com facilidade a realidade entre si próprio e outra pessoa. 

6 Usando os dados que aprendeu acerca do triângulo ARC, incremente a 
afinidade entre si próprio e outra pessoa. Encontre algo de que goste 
acerca da pessoa, e note a diferença em afinidade que tem pela pessoa, 
como resultado. Repita isto com pessoas diferentes tantas vezes quantas 
as necessárias, até poder elevar com facilidade a afinidade entre si 
próprio e outra pessoa. 

7 Usando os dados que aprendeu acerca do triângulo ARC, eleve o nível de 
comunicação, entre si próprio e outra pessoa. Repita isto com outras 
pessoas, uma e outra vez, até estar confiante de que pode elevar o nível 
de comunicação entre si próprio e os outros. 

8 Usando os dados que aprendeu acerca do triângulo ARC, eleve o ARC 
entre si próprio e outra pessoa. Repita isto com outras pessoas, uma e 
outra vez até estar confiante de que pode elevar o ARC entre si próprio e 
os outros. 
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RESULTADOS DA APLICAÇÃO

Aqueles que sabem e usam os compo-
nentes da compreensão – a afinidade, 
a realidade e a comunicação – 
ganham controlo sobre situações, que sem 
este conhecimento, poderiam deixá-los 
impotentes para agir. As mecânicas do ARC 
são simples, contudo poderosas, quando 
usadas para resolver aspectos da vida. 

No trato com os outros, quer seja para 
criar novas relações, manter boas relações 
ou reparar aquelas que se desviaram, o 
uso do triângulo ARC é a chave que abre 
portas anteriormente fechadas à harmonia 
e à compreensão. 

Discussões de namorados, parentes que 
não se falam há anos, patrões zangados, 
antipatias “naturais”, o conflito de gerações, 
tudo se dissolve sob o bálsamo tranquilizante 
do ARC. Uma vez aprendido, o uso do 
triângulo ARC nunca mais é esquecido ou 
se deixa em desuso; rapidamente se torna 
uma forma de conduzir a vida. Aqueles que o 
usam dizem que não poderiam imaginar 
sobreviver sem ele. É um dos “ABC” da vida 
que é reflectido nos exemplos que se seguem. 

Uma jornalista de tribunal em Los 
Angeles estava a ter tremendas dificuldades 
em se entender com os seus pais. Ela 
tinha-os transtornado e por consequência, 
não conseguia encará-los e tinha parado 
de comunicar com eles. O pai enviava-lhe 
cartas, nas quais expressava o seu transtorno, 
o que a perturbava ainda mais, pois 
amava e respeitava os seus pais. Por essa 
altura, chegou um amigo que lhe mostrou 
materiais de L. Ron Hubbard sobre o ARC 
para a ajudar nesta situação. Aqui está o 
que veio a acontecer: 

“Os meus pais e eu tínhamos ficado 
cada vez mais afastados. Estes dados do Sr. 
Hubbard demonstraram-me exactamente o 
que estava mal e deram-me uma solução 
bastante fácil de aplicar. Fui capaz de 
comunicar com os meus pais sem transtorná-los, 
estabelecendo realidade com eles. Depois 
disso, o meu pai escreveu-me e pela primeira 
vez na minha vida, disse: ‘Amo-te.’ Quase 
morri de felicidade. Aplicar estes dados 
não só reparou a nossa relação, como a 
tornou mais calorosa, do que alguma vez 
tinha sido.” 

O entusiasmo matrimonial de um casal 
com cinco filhos tinha desaparecido. Uma 
amiga deles escutou a esposa queixando-se 
de que já não tinham nada em comum e 
que estavam em vias de se separar. Ela 
decidiu fazer algo para ajudar tanto o 
casal como os filhos. 

“Para fazer algo acerca disto, falei à 
minha amiga sobre o triângulo ARC e examinei 
todas as suas partes com ela. Ela apercebeu-se 
de que não havia comunicação com o seu 
marido e que já não tinham uma realidade 
em comum. Estava empenhada em criar os 

RELAÇÕES 
77,7% 

Têm Um recente inquérito 

57,9% 
Melho-

67,3% 
Têm 

amigos 
íntimos. 

amigos 
honestos 
em quem 
confiam. 

reflecte como as pessoas 
consideram vital melhorar 
a compreensão nas 
suas relações com 

raram a os outros, terem amigos 
com-

preensão 
nas 

íntimos e amigos em quem 
possam confiar. Aplicando 

relações os dados deste livro, 
com as numerosos indivíduos 

pessoas. 
superaram as barreiras 
que os tinham impedido de 
atingir melhores relações. 
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seus cinco filhos, enquanto ele estava ocupado 
com o trabalho. Era bastante diferente do 
tempo do seu romance na adolescência. 

“Então planeámos uma solução. Eles 
saíram, a sós, os dois. Ela usou as ferramentas 
do triângulo ARC para se pôr em comunicação 
com o seu marido sobre os pontos de realidade 
comuns, que começou com um filme que 
tinham visto juntos. A partir desse momento, 
entraram em mais comunicação um com o 
outro e o casamento melhorou e continuou a 
melhorar. Foi realmente fantástico poder usar 
uma ferramenta tão simples e básica para 
manter unida uma família com cinco filhos.” 

Em Los Angeles uma jovem mulher tinha 
uma relação problemática com o seu irmão. 
Desde a sua infância, que brigavam sempre 
um com o outro, entrando constantemente 
em conflito. O irmão havia-se envolvido 
em drogas duras e tinha-se tornado cada 
vez mais crítico dos outros. Depois de 
aprender alguns dos princípios fundamentais 
acerca da afinidade, da realidade e da 
comunicação em Scientology, a mulher 
decidiu manejar esta relação e a atitude 
crítica dele para com ela e a vida em geral. 
Aplicou as suas novas destrezas e entrou 
em comunicação com ele. 

“Apliquei o que tinha aprendido sobre a 
comunicação e descobri a coisa exacta que 
arruinava a sua vida. Ele tinha sido um dos 
atletas mais promissores na época da escola 
secundária, mas tinha falhado em prosseguir 
nos seus objectivos. Disse-me que queria ter 
coisas pelas quais esforçar-se por atingir na 
vida e alcançá-las. Apercebeu-se, enquanto 
conversava comigo, de que o abandono 

dos seus objectivos tinha-o, provavelmente, 
conduzido em primeiro lugar para as drogas. 
Depois disso, resolveu o seu problema de 
vício das drogas e começou a tomar acções 
ainda mais positivas para melhorar a sua 
vida. Anteriormente, e durante anos, saltou 
de uma relação para outra, mas depois disto, 
realmente, decidiu assentar e casou-se. A 
nossa relação melhorou desde então, e agora 
ele respeita-me por aquilo que faço.” 

Perto do fim da escola secundária, um 
jovem adolescente extrovertido e alegre 
tinha-se transformado num introvertido e 
infeliz. As capacidades que anteriormente 
possuía, tais como a capacidade de ajudar 
pessoas escutando-as simplesmente, e a 
capacidade inata de as alegrar, fazendo-as 
sentir-se bem com elas próprias – tudo 
isto parecia ter desaparecido pela altura 
em que se graduou na escola. Estava a 
consumir drogas e estava confuso e a perder. 

“Pensei que nunca mais recuperaria essas 
capacidades. Depois encontrei Scientology e 
as coisas mudaram. Aprendi um princípio 
simples mas poderoso, conhecido como o 
triângulo ARC. Qualquer pessoa pode usar 
este princípio na vida diária. Descobri que 
com ele podia melhorar qualquer parte da 
minha vida. Aprendi como usar exactamente 
a comunicação com outras pessoas para 
incrementar a afinidade e a realidade e assim 
alcançar a compreensão. Funciona. Posso 
ajudar as pessoas como nunca antes, através 
da minha nova compreensão da comunicação 
e do triângulo ARC. Existe algo, como ajuda 
real e esperança real, na medida em que 
Scientology seja usada por pessoas como 
você e eu. Mas não me escute a mim – leia 
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os livros de L. Ron Hubbard e veja por si 
próprio!” 

Um electricista descobriu que as 
perturbações e os mal-entendidos que 
podem advir de se trabalhar de perto com 
outras pessoas, poderiam reduzir não só a 
sua eficiência mas também a sua satisfação 
no trabalho. Usar os princípios do triângulo 
ARC proporcionou uma mudança bem-vinda 
para melhor. 

“Eu costumava ter problemas ao lidar 
com os meus clientes e com os meus colegas. 
Eu simplesmente ‘não conseguia dar-me bem 
com eles’. Pensava que era assim que a vida 
era e, embora não gostasse dela, parecia não 
haver nada que eu pudesse fazer. Não sei 
quanto tempo gastei em discussões, falta de 
cooperação e mal-entendidos. Isto para não 
mencionar as confrontações que acontecem 
quando pessoas que deviam trabalhar em 
conjunto não se dão bem. Parecia que se 
algo estivesse para correr mal devido às 
circunstâncias, corria mesmo mal e isso 
piorava as coisas. 

“Repetidas vezes descobri que quando 
eu não gostava de alguém, se dedicasse algum 
tempo a falar com a pessoa, não importava 
quão 'pequena' ou quão 'sem importância' a 
questão fosse, o não gostar diminuía ou 
desaparecia por completo. Funcionava como 
que por magia. E isso é importante no meu 
trabalho, pois eu contacto com uma grande 
quantidade de pessoas. 

“Ser capaz de evitar perturbações e 
desacordos, ou manejá-los se eles aparecerem, 
não tem preço. Tem-me poupado centenas e 
centenas de horas que de outro modo se 

teriam perdido. E eu ainda nem comecei a 
calcular a quantidade de stress, mal-estar 
pessoal e perturbações que evitei a mim e 
aos outros. Um verdadeiro bónus!” 

Uma senhora de Medford, no estado do 
Oregon, resolveu uma incómoda situação 
familiar com facilidade, usando o triângulo 
ARC. 

“Durante anos, o meu irmão, a minha 
irmã e eu receávamos visitar a nossa mãe. O 
motivo? Ela insistia em que escutássemos os 
seus longos, detalhados e esgotantes comentários 
ao último artigo que lera ou ao último livro 
que estava a ler e esperava que lhe déssemos 
a nossa opinião sobre o assunto. Não nos 
atrevíamos a discordar dela ou isso seria a 
causa de uma grande perturbação. Decidimos 
que a melhor coisa a fazer era mantermo-nos 
afastados. 

“Após ter estudado os dados do Sr. Hubbard 
sobre o triângulo ARC, apercebi-me de que a 
nossa mãe estava apenas a tentar estabelecer 
alguma realidade entre nós. Faltava-lhe alguém 
que concordasse com ela; assim, o seu ARC 
tinha baixado muito. Na vez seguinte que 
fui vê-la, decidi que escutaria bem o que ela 
tivesse a dizer e depois informá-la-ia de que 
eu realmente tinha compreendido o que ela 
tinha dito. Parecia magia a funcionar! A 
realidade subiu, a afinidade subiu muito e 
fomos capazes de manter alguma comunicação 
muito boa, pela primeira vez nestes anos 
todos. 

“Contei aos meus irmãos o que tinha 
feito e porquê. Agora já não temos problema 
nenhum em comunicar com a nossa mãe e 
estamos todos muito mais felizes por isso.” 
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Um importante melhoramento no seu 
relacionamento com o pai, foi a recompensa 
de uma rapariga inglesa por ter posto a 
tecnologia do ARC a funcionar. 

“Há alguns meses, encontrei-me com o 
meu pai depois de eu ter estado longe de 
casa durante vários anos. A última vez que 
eu o vira, eu era muito jovem e nunca tinha 
tido nenhuma conversa realmente significativa 
com ele. Desta vez, eu tinha a tecnologia do 
ARC e apliquei-a à medida que falávamos. 

“Embora ele estivesse feliz por me ver, 
era óbvio que alguma coisa o preocupava e, 
assim, dirigi a conversa para como ele 
realmente estava. Ele contou-me alguns 
dos problemas em que se tinha metido. 
Isto aumentou a minha realidade sobre o que 
o preocupava e eu disse-lhe que conseguia 
realmente compreender a situação. 

“Só por esta simples acção, ele apresentou 
logo sinais de alívio; endireitou-se na cadeira 
e ficou bem mais vivo – como se a vida 
afinal tivesse deixado de ser tão impossível. 
Eu juraria que ele ficou dois anos mais 
jovem! Não creio que alguém alguma vez 
tenha verdadeiramente compreendido a sua 
comunicação e tivesse acusado a recepção 
de tal comunicação nos últimos tempos. 

“Durante os restantes escassos dias da 
nossa visita, conseguimos falar sobre o que 
quer que fosse, tal como se estivéssemos a 
falar com velhos amigos. A nossa realidade 
e afinidade um pelo outro subiram imenso. 
Foi maravilhoso!” 

O princípio do triângulo ARC forma a 
base para qualquer relacionamento íntimo, 
tal com uma senhora de F adélfia sentiu:il 

“Pouco depois de eu ter começado a 
estudar Scientology tive uma notável experiência 
que me demonstrou o poder do triângulo 
ARC. 

“Eu fizera um novo amigo, uma pessoa 
que se tinha treinado profissionalmente na 
tecnologia de aconselhamento de Scientology. 
Eu estava maravilhada com a capacidade 
para comunicar que esta pessoa tinha. Estava 
muito para além do que eu conhecia. 

“Tornámo-nos muito bons amigos e eu 
podia falar com ele como nunca tinha falado 
antes com mais ninguém. Eu sabia que ele 
compreendia o que eu tinha a dizer. Uma 
vez, disse-lhe que precisava de lhe contar 
algo que era muito importante para mim e 
muito difícil de contar. Ele levou-me a um 
local tranquilo e esperou pacientemente que 
eu arranjasse coragem para falar. Contei-lhe. 
Então, recebi o mais perfeito acusar de recepção 
que podia imaginar. 

“Tornara-se totalmente claro que ele 
tinha realidade sobre o que eu lhe dissera 
e que ele o compreendera perfeitamente. E, é 
claro, a afinidade entre nós nessa altura foi 
tremenda. Eu agradeci-lhe e apreciei a sua 
capacidade imensamente. Esta foi, para mim, 
mais uma demonstração do poder do triângulo 
ARC.” 

Sabendo que a comunicação é o solvente 
universal e que a verdadeira amizade se 
baseia no ARC, um jovem escuteiro alemão 
foi capaz de resolver uma perturbação 
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que estava a destruir a sua amizade com 
outro rapaz. 

“Eu tinha um muito bom amigo que 
pertencia ao mesmo grupo de ‘escutas’ que 
eu e ele decidira abandonar o grupo. Fiquei 
muito aborrecido com ele e já não me queria 
dar mais com ele; por outro lado, sentia-me 
triste porque tínhamos sido muito bons amigos. 

“Uma tarde o irmão dele quis ir ao 
cinema connosco. 

“Relutantemente, concordei. Decidi 
então: ‘Muito bem. Vou voltar ao ARC com ele e 
saber exactamente o que aconteceu e dizer-lhe 
honestamente como me incomodou quando 
ele deixou o nosso grupo.’ 

“Eu disse-lhe isso tudo e senti-me 
imediatamente muito melhor. Ele explicou-me 
porque é que tinha tomado tal decisão. Podia 
agora perceber o que se passara porque a minha 
realidade aumentara devido à comunicação. 
Uma vez resolvida esta perturbação, voltámos 
a ser novamente os melhores amigos.” 

Um estudante da Universidade de Barcelona 
estava a ter dificuldades consideráveis em 
lidar com pessoas e com situações. A sua 
solução era retirar-se da vida – até que 
finalmente descobriu a inter-relação entre 
a afinidade, a realidade e a comunicação. 

“Eu soube do ARC há alguns anos quando 
andava na faculdade. Apercebi-me de que 
era capaz de comunicar, mas que a minha 
comunicação tinha falta de afinidade. Quando 
compreendi o que era a afinidade, comecei a 
pô-la mais na minha comunicação com os 
outros e a vê-los sob outra perspectiva. 

“Vi imediatamente que a afinidade que 
eu punha, voltava multiplicada por dez. Pode 
parecer normal, mas para mim era um milagre. 
Eu costumava ficar sozinho e não falava muito 
com as pessoas; contudo, depois de ter lido 
sobre o ARC, passei a entrar em comunicação 
real e a trocar ideias e pensamentos com as 
outras pessoas. 

“O mais engraçado foi que eu comecei a 
ter mais realidade sobre mim próprio e sobre 
os outros, ao ponto de passar a estar em 
controlo de qualquer situação com que me 
deparasse. 

“Comecei a realizar o que queria realizar 
e a minha capacidade para predizer o que 
iria acontecer tornou-se espantosa para mim. 
Comecei a falar com os indivíduos da minha 
turma e a ter um ponto de vista construtivo; 
as pessoas chegavam a congratular-me apenas 
pelo facto de comunicar e pôr algum propósito 
nas normalmente apáticas salas de aulas da 
universidade. 

“Antes de eu ter sabido alguma coisa 
sobre o triângulo ARC o meu ponto de vista 
era o de que a melhor solução era tornar-me 
num eremita, perder-me no meio de uma 
quinta isolada ou numa sala de aulas a 
ensinar literatura e ignorar o que se passava no 
mundo. De uma atitude passiva e introvertida, 
mudei para uma outra, positiva e dinâmica. E 
isto simplesmente por ter compreendido o 
que é a afinidade. Sinto afinidade pelas pessoas 
e pelo planeta. E sei que se houvesse mais 
pessoas a saber estes dados, seríamos capazes 
de criar um lugar onde todos pudéssemos 
ser verdadeiramente felizes. Que é, afinal, o 
que todos queremos.” 
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ACERCA DE 
L. RON HUBBARD

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

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

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

Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele entrou para a Marinha dos 
Estados Unidos como tenente (grau inferior) e serviu como comandante de corveta 
anti-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. 
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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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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.
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.

linha de comunicação: o trajecto através do
qual uma comunicação viaja de uma pessoa
para a outra.
má-emoção: uma emoção ou reacção emocional
não apropriada. É uma palavra inventada tirada
de má (errada) + emoção. Dizer que a pessoa
estava com má-emoção indicaria que a pessoa não
apresentou a emoção pedida pelas circunstân-
cias reais da situação. Estar com má-emoção
seria sinónimo de ser irracional. Pode-se julgar
com imparcialidade a racionalidade de qualquer
indivíduo, pela correcção da emoção que ele
apresenta num determinado conjunto de cir-
cunstâncias. Estar alegre e feliz quando as
circunstâncias pedem alegria e felicidade
seria racional. Apresentar pesar sem suficiente
motivo de tempo presente seria irracional.

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

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. 

Scientology: 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 
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. 
terminal: uma pessoa, ponto ou posição que 
possa receber, passar ou enviar uma 
comunicação. 

triângulo ARC: um triângulo que é um 
símbolo do facto de que a afinidade, a realidade e 
a comunicação actuam juntas para criar 
compreensão. Não se pode elevar um vértice 
deste triângulo sem também elevar os outros 
dois, e não se pode baixar nenhum vértice 
sem ao mesmo tempo baixar os outros dois. 
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