
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 uma-
nităţii, 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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Cum să creşti un copil fericit şi sănătos nu este un lucru la care 
părinţii se gândesc prea mult. De fapt, mulţi dintre ei se poticnesc în 
întregul proces de educaţie, cu toate că au cele mai bune intenţii. În 
consecinţă, posibilitatea de a găsi o atmosferă nefericită în familii, cu 
fricţiunile constante de rigoare între părinţi şi copii, este mult prea 
frecventă.

Nu este starea naturală a lucrurilor. De fapt, poate  evitată în 
totalitate. L. Ron Hubbard a elaborat multe metode pentru a scoate tot 
ce este mai bun dintr-un copil – şi din părinţii lui. În această broşură, 
veţi citi despre câteva dintre aceste metode şi veţi descoperi cum puteţi 
creşte un copil fără a-l distruge sueteşte, cum să aveţi un copil care să 
vrea să-şi aducă aportul la viaţa de familie şi cum să-l ajutaţi să treacă 
rapid peste problemele cotidiene şi necazurile vieţii. 

Creşterea copiilor ar trebui să e o bucurie şi poate . De fapt, poate 
 una dintre cele mai răsplătite activităţi ale tuturor trăirilor umane. 
Aplicarea principiilor de Scientology în creşterea copiilor poate să 
ducă la educarea unor copii fericiţi, iubitori şi creativi, care să devină 
membrii valoroşi ai societăţii în care trăiesc.
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CUM SĂ CONVIEŢUIŢI  
CU COPIII

P
roblema principală în ce priveşte copiii, este convie-
ţuirea cu ei. Problema în creşterea copilului este de 
fapt adultul şi nu copilul. Un adult bun, ferm, cu 
dragoste şi toleranţă în suflet, este cea mai bună 
terapie pe care un copil o poate avea. 

În creşterea unui copil trebuie să avem cea 
mai mare consideraţie pentru educaţia lui, fără a-l 

distruge. Doriţi să vă creşteţi copilul în aşa fel încât să nu aveţi 
nevoie să-l controlaţi, astfel încât să fie tot timpul sigur de sine. 
De acest lucru depinde comportamentul său corespunzător, 
sănătatea lui, integritatea sa mentală.

Copiii nu sunt câini. Nu pot fi dresaţi ca nişte câini. Nu sunt 
obiecte controlabile. Sunt de fapt şi să nu trecem cu vederea acest 
lucru, bărbaţi şi femei. Un copil nu este un specimen deosebit de 
animal, diferit de om. Copilul este un bărbat sau o femeie, care 
încă nu a ajuns la maturitate.

Orice lege cu referire la comportamentul bărbaţilor şi femeilor, 
este valabilă şi pentru copii.

Cum v-ar place să fiţi tracasaţi şi târâţi, obligaţi sau opriţi, 
ori de câte ori aţi dori să faceţi ceva? Aţi fi ofensat. Faptul că este 
mic şi neajutorat, este singurul motiv pentru care copilul „nu-şi 
arată” resentimentul. Sigur aţi fi în stare să omorâţi pe cineva, 
dacă v-ar trata cu porunci, contradicţii şi fără respect, ceea ce 
adulţii oferă unui copil. Copilul nu contraatacă, pentru că nu este 
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destul de mare. În schimb vă murdăreşte pardoseala cu noroi, 
vă întrerupe somnul, distruge pacea familială. Dacă ar fi tratat la 
egalitate în ce priveşte drepturile sale, n-ar fi nevoit să recurgă la 
această „răzbunare”. „Răzbunarea” este de fapt comportamentul 
standard al copiilor.

Autodeterminarea este starea de existenţă în care individul 
poate sau nu poate fi controlat de mediul său înconjurător după 
propria sa alegere. În această stare, individul are încredere în sine 
în ce priveşte controlul său asupra universului material şi asupra 
celorlalţi.

Copilul are dreptul la autodeterminare. Spunem că, dacă nu 
l-am împiedica să tragă lucrurile asupra sa, dacă nu l-am reţine 
să alerge în stradă etc., s-ar accidenta. Ce fel de adult este acela, 
care îşi creşte copilul într-o locuinţă sau un mediu înconjurător în 
care acesta poate fi accidentat? Greşeala este de partea adultului 
şi nu a copilului, dacă acesta sparge ceva.

Drăgălăşenia şi iubirea copilului se păstrează doar atât timp 
cât îşi poate exercita autodeterminarea. Îi întrerupeţi această 
autodeterminare şi într-o anumită măsură îi întrerupeţi viaţa.

Nu există decât două motive, pentru care dreptul copilului 
de a hotărî pentru sine trebuie întrerupt – fragilitatea şi peri-
colul mediului său înconjurător şi dumneavoastră. Pentru că 
dumneavoastră aplicaţi copilului anumite lucruri care v-au fost 
făcute, indiferent de ceea ce gândiţi.

Există două căi pe care puteţi porni. Daţi copilului libertate 
de acţiune într-un mediu înconjurător care nu-i poate dăuna şi 
totodată nici copilul nu poate distruge nimic din jurul său, fără 
restricţionări mari în ce priveşte spaţiul şi timpul propriu. Prin 
serviciile de Scientology, vă veţi putea elibera de propriile aberaţii 
(gândire sau comportament iraţional) până la un punct în care, 
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toleranţa va fi egală sau va depăşi lipsa de educaţie a copilului şi 
vă va satisface cerinţele.

Când daţi copilului ceva, acest ceva va fi al lui. Nu mai este 
al dumneavoastră. Hainele, jucăriile, camera pe care le-a primit, 
trebuie să rămână în exclusivitate sub propriul control. Astfel îşi 
rupe propria cămaşă, îşi strică propriul pat, propria maşină de 
pompieri. Nu este treaba dumneavoastră. Ce aţi spune dacă cineva 
v-ar oferi un cadou de Crăciun, după care, în fiecare zi şi în mod 
repetat v-ar spune ce trebuie să faceţi cu acel lucru şi v-ar pedepsi 
dacă nu aţi avea grijă de el în felul dorit de acesta. V-aţi supăra 
pe cel care v-a făcut cadoul şi l-aţi distruge. Ştiţi că aţi face acest 
lucru. Copilul vă distruge nervii, dacă vă comportaţi în felul 
acesta. Se numeşte răzbunare. Urlă. Vă calcă pe nervi. Vă sparge 
lucrurile. Îşi varsă „accidental” laptele. Distruge în mod intenţionat 
lucrurile pe care le are în posesie şi pentru care primeşte atât de 
des observaţii, cum să le păstreze. De ce? Pentru că luptă pentru 
propria autodeterminare, dreptul său de proprietate şi vrea să fie 
băgat în seamă de cei din jur. Această „posesie” constituie cealaltă 
modalitate prin care poate fi ţinut sub control. Deci trebuie să se 
lupte pentru posesie şi cu cel care îl are sub control.

Fără îndoială, unii sunt aşa de prost crescuţi, încât după 
părerea lor controlul este punctul culminant al creşterii copilului. 
Dacă vreţi să vă controlaţi copilul, nu trebuie să faceţi altceva decât 
să-l zdrobiţi până intră în apatie totală şi devine atât de supus, 
ca un neghiob hipnotizat. Dacă vreţi să ştiţi cum să-l controlaţi, 
luaţi-vă o carte de dresaj pentru câini, daţi-i copilului numele 
Rex şi învăţaţi-l prima dată „prinde”, iar apoi „şezi”, după care 
învăţaţi-l să latre pentru mâncare. Puteţi creşte un copil astfel. 
Sigur puteţi. Dar este ghinionul dumneavoastră, dacă copilul 
ajunge să facă vărsare de sânge.

Fireşte, veţi avea parte de vremuri grele. Copilul este o inţă 
umană. Va fi greu, pentru că omul a devenit regele animalelor, doar 
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pentru că nu a putut fi nimicit ca specie. Acesta nu intră atât de 
uşor într-o apatie de supunere cum fac câinii. Oamenii stăpânesc 
câinii, pentru că oamenii sunt autodeterminaţi, iar câinii nu.

Motivul pentru care oamenii au început să confunde copiii cu 
câinii şi au început să educe copiii cu forţa, provine de undeva 
din domeniul psihologic. Psihologul a elaborat „principii”, după 
cum urmează:

„Omul este rău.”

„Omul trebuie educat în aşa fel, încât să devină un animal 
sociabil.”

„Omul trebuie să se adapteze la mediul său înconjurător.”

Având în vedere că aceste postulate nu sunt adevărate 
psihologia nu este operaţională şi dacă aţi văzut vreodată un 
copil distrus sufleteşte, acesta este un copil al unui psiholog 
profesionist. A cita din gândurile cuiva după ce le-aţi citit, în loc 
de a observa lumea din jur, ne arată falsitatea acestor postulate.

Veridicitatea este total opusă credinţelor prealabile.

Adevărul se regăseşte în următoarea direcţie:

Omul în principiu, este bun.

Omul poate  transformat în rău, doar printr-o aberaţie serioasă. 
O educaţie severă îl poate schimba într-un om nesociabil.

Omul trebuie să-şi fructice abilităţile personale pentru a adapta 
mediul său înconjurător la propriile cerinţe, pentru a rămâne sănă-
tos mental.

Sănătatea mintală şi siguranţa omului depinde de autodeter-
minarea sa.
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Când vă creşteţi copilul, trebuie să evitaţi „instruirea” lui cu 
scopul de a-l face animal sociabil. Copilul va deveni mai sociabil, 
mai respectuos decât dumneavoastră. Într-un timp relativ scurt, 
va considera că tratamentul primit îl ţine atât de tare sub control, 
încât se va revolta. Această revoltă se poate intensifica în aşa 
măsură, încât vă va teroriza cu prezenţa lui. Va fi zgomotos, 
nechibzuit, neatent faţă de lucrurile care-i aparţin, murdar – pe  
scurt, va face orice, ce vă va scoate din sărite. Educaţi-l, controlaţi-l 
şi veţi pierde dragostea lui. Dacă încercaţi să controlaţi şi să 
posedaţi copilul, îl veţi pierde pentru totdeauna.

Permiteţi copilului să se aşeze pe genunchii dumneavoastră. 
Va sta acolo mulţumit. Încercaţi acum să-l îmbrăţişaţi şi să-l 
forţaţi să stea acolo. Faceţi aşa, chiar dacă el nu a încercat să 
plece de acolo. Dintr-o dată se va foi. Va încerca să scape de 
dumneavoastră. Se va supăra. Va plânge. Aduceţi-vă aminte cât 
de fericit stătea înainte de a-l îmbrăţişa.

Eforturile dumneavoastră, de modelare, educare, controlare 
în general se manifestă la copil exact ca şi cum aţi încerca să-l 
ţineţi pe genunchi.

Bineînţeles veţi avea dificultăţi în cazul în care copilul 
dumneavoastră a fost deja educat, ţinut sub control, i s-au dat 
comenzi, i s-au negat drepturile asupra lucrurilor proprii. La 
mijlocul drumului vă schimbaţi tactica. Veţi încerca să-i daţi 
libertatea. Va fi extrem de suspicios faţă de dumneavoastră şi 
va fi teribil de greu să se adapteze. Perioada de tranziţie va fi 
foarte grea. Dar în final, veţi avea un copil ordonat, bine educat 
şi sociabil, grijuliu faţă de dumneavoastră şi un lucru foarte 
important, un copil care vă va iubi.

Copilul care este constrâns, tratat, manipulat, controlat 
spiritual, are întipărită o teribilă anxietate. Părinţii acestuia sunt 
entităţile care îi asigură supravieţuirea. Ei înseamnă pentru el 
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mâncare, haine, cămin, afecţiune. Deci, doreşte să fie alături de 
ei. Vrea fireşte, să-i iubească, fiind copilul lor.

Dar, pe de altă parte părinţii lui nu sunt entităţi de supra-
vieţuire. Existenţa şi viaţa sa depinde de drepturile sale de a-şi folosi 
deciziile proprii în ce priveşte mişcările, proprietăţile şi corpul său. 
Părinţii caută să-l întrerupă, din motivul eronat conform căruia 
copilul este un idiot, care nu învaţă, decât dacă este „controlat”. 
Astfel, el trebuie să se lupte, să lovească, să supere şi să distrugă 
un inamic.

Iată anxietatea. „Îi iubesc foarte mult. Am nevoie de ei. Dar 
ei înseamnă pentru mine îngreunarea desfăşurării capacităţilor 

Copilul are nevoie de sprijinul părinţilor săi din multe puncte de vedere 
ale supravieţuirii. Dar dacă aceştia îi întrerup cu brutalitate deciziile 
sale vitale, trebuie să confrunte o problemă mare, care îi poate cauza 
multă bătaie de cap.
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mele, ale gândirii mele, ale vieţii mele potenţiale. Ce pot să fac cu 
părinţii mei? Nu pot trăi cu ei. Nu pot trăi fără ei. O, vai de mine, 
o vai!” Stă acolo preocupat de această problemă. Acea problemă, 
acea anxietate nu-l va lăsa să stea liniştit un timp de, mai mult sau 
mai puţin, optsprezece ani. Îi va distruge viaţa pe jumătate.

Libertatea copilului înseamnă libertatea dumneavoastră. Lăsarea 
proprietăţilor copilului în voia sorţii, înseamnă în nal siguranţa 
proprietăţii copilului.

Cât de mare trebuie să fie voinţa părintelui, ca să reziste fără 
să dea ordine copilului! Ce durere pentru el să privească cum 
se distrug proprietăţile sale! Cât de afectat este că nu poate să 
dispună de timpul şi spaţiul acestuia!

Dar trebuie să facă aşa, dacă vrea binele copilului, dacă vrea 
să aibă un copil grijuliu, drăguţ şi inteligent!

Dreptul copilului de a-şi aduce aportul
Nu aveţi dreptul de a nega privilegiul copilului dumneavoastră 

de a-şi aduce aportul la ceva.

Fiinţa umană se simte capabilă şi competentă doar în măsura în  
care i se permite să-şi aducă aportul, cel puţin în aceeaşi măsură 
sau mai mult decât a beneciat ea însăşi.

Într-un anumit mediu înconjurător, omul poate să-şi aducă 
aportul la ceva peste măsură şi să se simtă în siguranţă. Începe 
să se simtă în nesiguranţă în momentul în care contribuţia sa 
este sub nivelul aşteptărilor, adică atunci, când dă mai puţin 
decât primeşte. Dacă nu credeţi acest lucru, aduceţi-vă aminte de 
momentul când toată lumea, în afară de dumneavoastră, a adus 
ceva la un chef. Cum v-aţi simţit?




