SCIENTOLOGY

A crea din lume un loc mai bun
Fondată şi dezvoltată de L. Ron Hubbard, Scientology este o filozofie
religioasă aplicată, care oferă o cale exactă de-a lungul căreia oricine poate
regăsi adevărul şi simplitatea sinelui său spiritual.
Scientology constă în axiome specifice, care definesc cauzele de bază şi
principiile existenţei, precum şi un volum mare de observaţii asupra umanităţii, un subiect filozofic, care poate fi aplicat tuturor aspectelor vieţii.
Acest volum imens de cunoştinţe au drept rezultat două aplicaţii
ale acestui subiect: întâi, o tehnologie destinată omului pentru a creşte
conştiinţa sa spirituală şi a obţine libertatea căutată de marile învăţături
filozofice; şi cea de-a doua, un număr mare de principii fundamentale pe
care le putem utiliza pentru a ne îmbunătăţi viaţa. De fapt, în cea de-a
doua aplicaţie, Scientology oferă nu mai puţin, decât metode practice de
îmbunătăţire al ecărui aspect al existenţei noastre – ceea ce înseamnă
crearea unui nou drum în viaţă. Şi de aici provine subiectul despre care
veţi citi.
Alcătuite pe baza scrierilor lui L. Ron Hubbard, datele prezentate aici
reprezintă doar unul dintre instrumentele, care pot fi găsite în Manualul
de Scientology. Un ghid cuprinzător, acest manual conţine numeroase
aplicaţii ale Scientology, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi multe
alte aspecte ale vieţii.
În această broşură, editorii au extins datele prezentate în manual cu o
scurtă introducere, exerciţii practice şi exemple de aplicaţii de succes.
Cursuri pentru o înţelegere mai profundă a subiectului şi alte materiale
de studiu pentru a lărgi cunoştinţele dumneavoastră, sunt disponibile la
cea mai apropiată biserică Scientology sau misiune, enumerate la sfârşitul
acestei broşuri.
Multe fenomene noi despre om şi viaţă sunt descrise în Scientology, aşa
că puteţi întâlni în aceste pagini termeni, cu care nu sunteţi familiarizaţi.
Aceştia sunt definiţi la prima lor apariţie, dar şi în glosarul de la sfârşitul
acestei broşuri.
Scientology există pentru a fi aplicată. Este o filozofie practică, ceva
ce o persoană aplică. Utilizând aceste date, dumneavoastră puteţi schimba
anumite situaţii.
Milioane de oameni, care vor să facă ceva legat de situaţiile pe care
le văd în jurul lor, au aplicat aceste cunoştinţe. Ei ştiu că viaţa poate fi
îmbunătăţită. De asemenea ştiu că Scientology funcţionează.
Aplicaţi ceea ce citiţi în aceste pagini, pentru a vă ajuta pe voi înşivă
şi pe ceilalţi şi veţi deveni mai capabil.
BISERICA INTERNAŢIONALĂ SCIENTOLOGY
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ândva, familia a fost fundaţia stabilă pe care toate celelalte
lucruri au fost construite, iar astăzi urmele rămăşiţelor sunt sursa
multor lucruri care tulbură societatea din zilele noastre. Deşi, numărul
căsătoriilor este mai mare decât numărul divorţurilor, diferenţa dintre ele este din ce în ce mai mică. Căsătoria este pe cale să devină o
instituţie falimentară.
L. Ron Hubbard a scris mult despre relaţiile interpersonale, un
număr mare dintre acestea ind aplicabile şi pentru acest tip de relaţie
foarte personală. În această broşură veţi descoperi metodele prin care
puteţi face o căsătorie să funcţioneze, veţi afla motivul eşecului multor
căsătorii sau cum puteţi descoperi dacă partenerii se potrivesc şi cum
puteţi salva de la eşec o căsătorie.
În timp ce revistele sunt pline cu sfaturile psihologilor „la modă”,
situaţia căsniciilor de fapt s-a înrăutăţit. Vă sunt puse la dispoziţie
soluţii reale – soluţii practice – ce pot  aplicate pentru îmbunătăţirea
oricărei relaţii intime.
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ând cineva iniţiază o înţelegere denumită căsnicie
se implică în ceva care poate fi numit cel puţin, un
lucru aventuros. Când o pereche se căsătoreşte
face ceva despre care nu ştie nimic. Şi pe baza
tuturor informaţiilor, chiar dacă încearcă de mai
multe ori, nu ştiu mai mult a doua oară decât au
ştiut prima dată.
Căsnicia este fundaţia unităţii familiei. În această societate
şi în aceste timpuri, familia este unitatea cea mai strânsă de
auto-perpetuare, de auto-protecţie. Modul cum este organizată
acum, este necesar atât din punct de vedere economic cât şi din
alte aspecte privind societatea. O cultură se va distruge dacă
piatra ei de temelie, familia, este îndepărtată ca bază funcţională.
Deci, puteţi fi convinşi că cel care distruge căsătoria distruge de
fapt civilizaţia.
Căsătoria, din punct de vedere relaţional, este practic o relaţie
postulată. Un postulat este o concluzie, o decizie sau o rezoluţie
în legătură cu ceva. Când oamenii încetează postularea căsătoriei,
aceasta încetează să mai existe. Este ceea ce se întâmplă cu
majoritatea căsniciilor, acesta fiind singurul motiv. Aceasta nu
înseamnă că toţi oamenii sunt răi şi astfel de înţelegeri, precum
căsătoria, se desfiinţează şi se destramă din cauza infidelităţilor. Nu este adevărat. Tocmai contrariul este adevărat. Când
aveţi o relaţie simplu postulată trebuie să continuaţi să o creaţi.
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O căsnicie este ceva care în principiu există pentru că ecare partener a
postulat că aceasta există şi continuă să existe. Căsniciile pot  reuşite, doar
dacă această postulare e folosită ca bază de pornire şi este la locul ei.
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O familie care nu-şi continuă crearea sa ca familie, va înceta să mai
existe ca atare. E tot ce trebuie ştiut în legătură cu acest lucru.
Când oamenii au probleme în căsătorie este din cauză că se
aşteaptă ca aceasta să meargă de la sine, în mod automat. Ei cred
că aceasta îi va ţine împreună, fără vreun efort din partea lor; din
păcate nu este aşa. Căsătoria trebuie creată.
Poate că cineva ai cărui părinţi nu aveau o căsnicie reuşită,
observând-o decide: „Iată! Această instituţie moştenită în mod
natural, care nu se va schimba niciodată, nu se va perpetua de
la sine şi n-are nimic bun în ea dacă nu rezistă.”
A eşuat. Probabil, a încercat să postuleze familia când era
foarte tânăr. El se străduia asupra acestui lucru, încercând să
obţină un tata-iubeşte-mama sau invers şi încercând să le arate
că au pentru ce trăi şi aşa mai departe.
De fapt, unul dintre motivele pentru care un copil se răneşte
singur, este acela de a-şi face părinţii să realizeze că au responsabilităţi familiale. Bolile copilăriei şi alte lucruri asemănătoare
se întâmplă imediat după tulburările din familie.
Fie că persoana a avut în părinţii săi un exemplu bun pentru
o căsnicie stabilă, fie că nu, acest lucru nu are nimic de a face cu
faptul că el poate sau nu să creeze o căsnicie reuşită.
Dacă veţi crede că toate lucrurile sunt făcute să facă o căsnicie să dureze şi nu încercaţi să faceţi nimic ca ea să continue să
existe, atunci desigur se va distruge. Dar dacă abordaţi aceasta cu
gândul că o căsnicie este ceva care trebuie postulat în existenţă
şi menţinut acolo, când vă opriţi din acest lucru, va dispare.
Dacă vă veţi însuşi tehnologia cuprinsă mai departe în această
broşură, atunci veţi putea face orice căsnicie să dureze sau veţi
putea salva orice parte a oricărei căsnicii, ori o veţi putea reface
aşa cum doriţi. Dar, aceasta necesită acţiune şi puţin curaj şi
aceasta e puţin spus.
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Codurile morale şi încălcările
Ori de câte ori oamenii se unesc şi activează ca grupuri, ei
încheie acorduri ale regulilor conduitei referitor la ceea ce e bine
şi ce e rău, ce e moral şi ce e imoral – cu alte cuvinte, ce contribuie
la supravieţuire şi ce periclitează supravieţuirea. Acesta e codul
moral – o serie de acorduri la care persoana a subscris pentru a
asigura supravieţuirea grupului. Indiferent de mărimea grupului
– putând fi un grup de două persoane care formează o căsnicie
sau o întreagă naţiune – ei încheie anumite acorduri.
Când unul sau celălalt dintre partenerii unei relaţii ori al
unei căsnicii, încalcă codurile morale cu care au fost de acord,
deseori simte că nu poate vorbi altora despre această încălcare.
Dar aceste încălcări, care nespuse rămân totuşi încălcări, treptat
se pot înmulţi cauzând destrămarea relaţiei.
În Scientology, un act dăunător sau o încălcare a moravurilor
unui grup se numeşte overt. Când o persoană face ceva contrar
codului moral cu care a fost de acord, sau omite să facă ceva ce
ar trebui să facă conform codului moral, comite un overt. Overtul
încalcă acordul încheiat.
Încălcarea nespusă, nemărturisită a unui cod moral, cu care o
persoană a căzut de acord, este numită withhold. Un withhold este
deci un overt comis de o persoană, despre care ea nu vorbeşte.
Orice withhold apare după un overt.
Aceste încălcări stabilesc gradul în care persoana se îndepărtează singură de la comunicarea liberă cu restul membrilor unui grup.
De exemplu, dacă un bărbat îşi pierde la jocuri de noroc banii
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Această acţiune este o încălcare a acordurilor unei căsnicii şi este
clasicată ca un overt.
Cum ţi-a mers
astăzi, dragul meu?

Bine.

Bărbatul nu doreşte să comunice cu soţia sa despre ceea ce a făcut.
Acesta este un exemplu de withhold.
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cu care ar trebui să achite notele de plată ale familiei sale, el
comite un overt. Apoi, dacă ascunde acest fapt şi nu-i spune
niciodată soţiei sau familiei, atunci el doar pretinde că este
membru al grupului, dar de fapt nu mai este, întrucât a încălcat
acordul pe care este bazat grupul. Acesta e factorul care cauzează
descompunerea unui grup, a unei familii sau a unei căsnicii.
O căsnicie, ajunsă într-o situaţie de separare din cauza
overturilor şi withholdurilor, este aproape imposibil să fie reunită
doar prin simpla postulare a existenţei sale. După ce oamenii
s-au separat unul de celălalt în primul rând ei trebuie să „anuleze
separarea” lor.
O persoană care se căsătoreşte poate crede că lucrurile se
întâmplă în felul următor: într-o zi strălucitoare de iunie, acest
flăcău chipeş (sau nu chiar atât de chipeş) şi această fată frumoasă
(sau nu chiar atât de frumoasă) se întâlnesc şi zic: „Da, până când
moartea ne va despărţi…” şi cred că au făcut acum o căsnicie.
De fapt, încă nici nu au început-o.
Trebuie să descopere modul cum arată ei înainte de micul
dejun. Acest aranjament are de-a face cu cosmeticele şi aparatele
de bărbierit mai mult decât cu orice altceva. Trebuie să înveţe să
trăiască unul lângă celălalt, dacă pot. Şi într-o anumită măsură,
prin actul de căsătorie, au dat de-o parte ceea ce făceau înainte
de a se căsători şi de aici începe căsnicia.
Ceea ce se întâmplă de acum încolo este ceea ce contează. Dar,
câteodată lucrurile care le-au făcut înainte şi care erau reţinute
într-un mod marcant faţă de celălalt, nici măcar nu lasă căsătoria

8

