
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 



Dizer que as drogas se tornaram no maior flagelo da sociedade, não 
é expressar fortemente a situação. Nenhum sector da vida é intocável 
por esta epidemia. Crime e violência são as consequências mais 
evidentes, mas amoralidade, fracasso educacional e, na verdade, vidas 
arruinadas não são de menor importância e são igualmente comuns.

E o problema não se limita às drogas de rua; os efeitos das drogas 
medicinais e psiquiátricas, sejam analgésicos, tranquilizantes, ou 
“antidepressivos”, são igualmente desastrosos.

L. Ron Hubbard dedicou-se a este problema, não com o objectivo 
de resolver as doenças físicas do indivíduo, mas por ser a continuação 
da sua busca em libertar o Homem como espírito, e manejar, ao 
longo deste caminho, qualquer barreira que seja necessário 
solucionar. As drogas pertencem a este tipo de barreira.

Até o Sr. Hubbard desenvolver um programa de reabilitação de 
drogas viável, não havia solução. Programas inspirados na Psiquiatria 
têm tido mais fracassos do que sucessos, e alguns só criaram vícios 
piores. Outras pessoas, melhor intencionadas, descobriram que boas 
intenções não era o suficiente. Faltava-lhes uma tecnologia que 
funcionasse.

O programa do Sr. Hubbard fornece essa tecnologia. Ajudando a 
pessoa a descobrir porque é que tomou drogas, em primeiro lugar, 
eliminando o dano mental e espiritual causado pelas drogas, 
desintoxicando o corpo da acumulação prolongada de resíduos das 
drogas, proporcionando às pessoas as ferramentas que irão 
possibilitar-lhes ficarem fora das drogas para sempre, é sem duvida, 
o mais completo e eficaz programa do mundo. Hoje, pela primeira 
vez, como centenas de milhares provarão, aqueles que se viciaram 
em drogas e álcool, podem libertar-se desta tirania e encarar a vida 
com vigor renovado e esperança. Este livro
princípios elementares deste programa e proporciona a primeira 
verdadeira compreensão do problema de abuso de substâncias.
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 A RAZÃO POR TRÁS
DO PROBLEMA
DAS DROGAS

s pessoas têm usado drogas desde o tempo em que tentam
aliviar a dor e fugir aos problemas. Contudo, desde os
princípios dos anos 60, as drogas têm sido de uso muito
comum. Antes desta altura eram muito raras. As drogas
espalharam-se mundialmente durante esta década, e uma
larga percentagem de pessoas tornou-se consumidora de
drogas.

Por drogas (mencionando algumas), referimo-nos a
tranquilizantes, ópio, cocaína, marijuana, peiote, anfetaminas e as prendas dos
psiquiatras ao Homem, LSD e pó de anjo, que são as piores. Qualquer droga
medicinal está incluída. Drogas são drogas. Existem milhares de marcas e ter-
mos em calão para estas drogas. O álcool é também classificado como droga.

É suposto as drogas fazerem coisas maravilhosas, mas o que realmente
fazem é arruinar a pessoa.

O problema das drogas não acaba quando a pessoa deixa de as tomar. Os
efeitos acumulados do consumo de drogas podem deixar uma pessoa severa-
mente prejudicada, tanto fisicamente como mentalmente. Mesmo aquele que
esteja fora das drogas há anos, continua a ter “períodos em branco”. As drogas
podem prejudicar a capacidade de uma pessoa para se concentrar, para
trabalhar, para aprender – resumindo, elas podem despedaçar uma vida.

No entanto, apesar de os perigos e riscos das drogas serem evidentemente
óbvios e cada vez melhor documentados, as pessoas continuam a tomá-las.

Porquê?

Quando a pessoa está deprimida ou em dor, e quando não encontra alívio
físico pelo tratamento, ela irá finalmente descobrir por si mesma que as drogas
lhe retiram os seus sintomas.

A
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Isto é também verdade para as dores que são “psicossomáticas”. O termo
“psicossomático” significa a mente a pôr o corpo doente, ou doenças causadas
pela mente. “Psico” refere-se à “mente” e “soma” refere-se ao “corpo”.

Em quase todos os casos de dor psicossomática, doença ou desconforto, a
pessoa tem procurado alguma cura para estes transtornos.

Quando a pessoa por fim descobre que só as drogas lhe dão alívio, ela
render-se-á e irá tornar-se dependente delas, muitas vezes ao ponto do vício.

Anos antes, se tivesse existido outra saída, a maioria das pessoas tê-la-iam
tomado. Mas quando se lhes diz que não existe cura, que as suas dores são
“imaginárias”, a vida tende a tornar-se insuportável. Elas, então, podem
tornar-se consumidoras crónicas de drogas e estão em perigo de vício.

O tempo requerido para se ficar viciado varia, é claro. A queixa em si pode
ser apenas “tristeza” ou “cansaço”. A capacidade para enfrentar a vida, em
qualquer dos casos, é reduzida.

Qualquer substância que traga alívio ou que torne a vida menos pesada
física ou mentalmente, será então bem vinda.

Num ambiente turbulento e inseguro as doenças psicossomáticas são
muito comuns.

Assim, antes que qualquer governo combata fortemente o uso alastrado de
drogas, deveria reconhecer que isto é um sintoma do fracasso da psicoterapia.
O cientista social, o psicólogo e o psiquiatra e ministros da saúde fracassaram
ao lidar com o alastrar das doenças psicossomáticas.

É muito fácil pôr a culpa do problema da droga na “instabilidade social”
ou no “frenesim da sociedade moderna”.

O facto duro e cru é que até agora não existe, na prática geral, uma psico-
terapia eficaz. O resultado é uma população dependente da droga.

Os consumidores de drogas descobriram que começaram a tomar drogas
devido a sofrimento físico ou desespero.
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O consumidor, impelido pela dor e por desespero ambiental, continua a 
tomar drogas. Apesar de ele não querer ser um viciado, não sente que exista 
outra saída.

Contudo, com um tratamento apropriado, a dependência das drogas pode 
ser completamente manejada.

Assim que se sinta mais saudável, mais competente, mental e fisicamente, 
sem as drogas do que com elas, a pessoa pára de requerer drogas.

O vício da droga tem sido menosprezado pelos psiquiatras como “sem 
importância” e o problema social do consumo de drogas não tem recebido 
nenhuma atenção dos psiquiatras – pelo contrário, já que eles próprios 
introduziram e popularizaram o LSD. E muitos deles são traficantes.

Agências governamentais têm fracassado marcadamente em fazer parar o 
aumento do consumo de drogas e não tem havido uma cura real ou alastrada.

O risco do consumidor de droga, mesmo depois de ter deixado de usar 
drogas, é o “ficar em branco” em momento inesperados, ter períodos de 
irresponsabilidade e tender a adoecer com facilidade.

A tecnologia de Scientology tem conseguido erradicar o dano maior nas 
pessoas que têm estado em drogas, bem como tornar desnecessário e indese-
jável o vício adicional.

Scientology não tem nenhum interesse no aspecto político e social dos 
vários tipos de drogas, ou até no consumo de drogas como tal. As drogas, 
no entanto, apresentam uma ameaça crescente ao melhoramento mental e 
espiritual – o que é a verdadeira missão de Scientology.

Assim, Scientology contém uma tecnologia exacta que não só consegue 
que a pessoa saia das drogas sem dor, como trata dos seus efeitos físicos, 
mentais, espirituais e localiza e resolve completamente a razão oculta pela 
qual a pessoa consumiu drogas. Nada mais pode fazer isto com toda a certeza.
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No entanto, o 
problema não 
desapareceu, só 
está disfarçado 
com as drogas. 
Até que o 
problema em si 
esteja resolvido 
efectivamente, a 
pessoa irá ficar 
dependente das 
drogas ou até 
mesmo viciada 
nelas.

Quando uma 
pessoa não 
consegue 
encontrar uma 
solução para um 
problema, seja o 
problema um 
sofrimento físico 
até desespero...

 ... mais tarde 
ou mais cedo 
vai descobrir 
que as drogas 
aliviam os 
sintomas.
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AS DROGAS E OS SEUS 
EFEITOS NA MENTE

As drogas são essencialmente venenos. A quantidade tomada determina o 
seu efeito. Uma pequena quantidade dá um estímulo (aumenta a actividade). 
Uma quantidade maior actua como um sedativo (suprime a actividade). Uma 
quantidade ainda maior actua como um veneno e pode mesmo matar o 
indivíduo.

Isto é verdade para qualquer droga. Cada uma requer uma quantidade 
diferente.

A cafeína é uma droga, por isso o café é um exemplo. Uma centena de cafés 
conseguiriam provavelmente matar uma pessoa. Dez cafés conseguiriam pô-la 
a dormir. Dois ou três cafés estimulam o corpo. Esta é uma droga muito 
comum. Não é muito perniciosa uma vez que é necessária uma quantidade 
muito grande para ter algum efeito maligno. Por isso é conhecida como um 
estimulante.

O arsénico é conhecido como um veneno. No entanto, uma minúscula 
quantidade de arsénico é um estimulante, uma dose considerável põe o indi-
víduo a dormir e alguns grãos matam.

Mas existem muitas drogas que têm outros riscos: elas afectam directa-
mente a mente.

Para conseguir uma boa compreensão dos efeitos mentais das drogas, é 
necessário saber alguma coisa acerca do que é a mente. A mente  não é um 
cérebro. É a gravação acumulada de pensamentos, conclusões, decisões, 
observações e percepções de uma pessoa durante o decurso de toda a sua 
existência. Em Scientology descobriu-se que a mente  é um sistema de 
comunicação e controle entre um thetan e o seu ambiente. Por thetan  
queremos dizer a própria pessoa, o ser espiritual – não o seu corpo ou o seu 
nome, o universo físico, a sua mente ou qualquer outra coisa.

A parte mais óbvia da mente é reconhecida por qualquer pessoa que não 
esteja numa condição muito grave. É a imagem  mental.

Vários fenómenos interligam  com esta entidade chamada mente. Algumas 
pessoas ao fechar os olhos vêem apenas escuridão, outras vêem imagens.

O thetan recebe, através do sistema de comunicação chamado mente, várias 
impressões, incluindo vistas directas do universo físico. Adicionalmente a estas,
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recebe também impressões de actividades passadas e mais importante, ele
próprio concebe coisas acerca do passado e do futuro, que são independentes
de estímulos imediatos presentes.

Uma pessoa que tenha tomado drogas, adicionalmente aos factores físicos
envolvidos, retém imagens mentais dessas drogas e dos seus efeitos. Os quadros
de imagem mental são imagens em três dimensões, coloridas, com som, cheiro
e outras percepções, mais as conclusões e especulações do indivíduo. São
cópias mentais das percepções de um indivíduo algures no passado, se bem
que em casos de inconsciência ou de consciência reduzida existam abaixo da
capacidade do indivíduo de as recordar. Por exemplo, uma pessoa que tenha
tomado LSD retém “imagens” mentais dessa experiência na sua mente, com-
pletas com a gravação do que viu, sensações físicas, cheiros, sons, etc., que
ocorreram durante o período em que esteve debaixo da influência do LSD.

Digamos que um indivíduo tomou LSD durante um passeio a uma feira
com os amigos, na experiência desse dia estão incluídas os sentimentos de
náusea e tonturas, uma discussão com um dos seus amigos, uma emoção
de tristeza e uma sensação de grande cansaço. Ele teria quadros de imagem
mental desse incidente completo.

A mente é um sistema de comunicação e controle entre um thetan e o seu ambiente. A 
mente não é um cérebro.
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Mais tarde, se o ambiente em que essa pessoa se encontra tivesse semel-
hanças suficientes aos elementos presentes nesse incidente passado, poderia
experimentar uma reactivação desse incidente. Como resultado poderia
sentir-se com náuseas, tonto, triste e muito cansado – e tudo sem qualquer
razão aparente. Isto é conhecido como restimulação: a reactivação da memória
de um incidente passado devido a circunstâncias semelhantes no presente,
que se aproximam às circunstâncias do passado.

Estes quadros de imagem mental podem também ser reactivados pelos
resíduos de drogas, pois a presença destas drogas nos tecidos do corpo podem
simular as experiências com drogas anteriores.

Usando o exemplo acima da pessoa que tomou LSD, algum tempo mais
tarde – talvez mesmo anos depois – os resíduos de droga contidos ainda nos
tecidos do seu corpo podem causar uma restimulação desse incidente com o
LSD. Os quadros de imagem mental são reactivados, e ela volta a experimentar
as sensações de náusea, tonturas, cansaço e sente-se triste. Não sabe porquê.
Pode também percepcionar imagens mentais das pessoas com quem estava na
altura e as visões, os cheiros e sons acompanhantes.

Estes são os efeitos na mente do uso passado de drogas. No entanto, o uso
actual de drogas cria um efeito na mente semelhante e mais imediato.

Quando uma pessoa usa uma droga como a marijuana, ópio, haxixe, morfina
ou heroína, os quadros de imagem mental de tempos passados podem subita-
mente “ligar-se” ou restimular-se abaixo do nível de consciência do indivíduo,
provocando uma percepção diferente do que realmente se está a passar.

Assim, mesmo ali em frente dos seus olhos, aparentemente no mesmo
quarto em que você está, a fazer as mesmas coisas, o consumidor de drogas
está lá apenas parcialmente, e parcialmente em alguns acontecimentos do
passado.

Ele parece estar ali. Na realidade não está completamente “alinhado” com
o tempo presente.

O que se está a passar para uma observação racional não é o que se está a
passar para ele.

Assim, ele não compreende declarações feitas por outra pessoa, mas tenta
ajustá-las à sua realidade composta, ou seja, uma realidade feita de diferentes
componentes. Para encaixá-las ele tem que alterá-las.

Por exemplo, um consumidor de drogas pode estar certo de que está a
ajudar outro a reparar um soalho que necessita de reparação, quando de facto
está a prejudicar uma operação de limpeza, que é a tarefa que está de facto
a ser executada. Então, quando vai “ajudar” o outro a limpar o chão, ele

9



?

As drogas 
afectam a 
mente 
reactivando 
incidentes do 
passado de 
uma pessoa 
que estão 
abaixo da sua 
consciência.

Isto pode 
deturpar as 
percepções 
do 
consumidor 
de drogas do 
que se está a 
passar à sua 
volta.

Como 
resultado as 
acções da 
pessoa 
podem 
parecer 
muito 
estranhas ou 
irracionais.
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introduz o caos na actividade. Uma vez que ele está a consertar o chão, o pedido
de “passa-me a esfregona” tem de ser reinterpretado como “passa-me o martelo”.
Mas o cabo da esfregona é mais comprido do que o do martelo, por isso o balde
é derrubado.

Este estado pode ser ligeiro, e a pessoa só comete erros ocasionais. Pode
ser tão grave como insanidade absoluta, em que os acontecimentos aparentes
para ele são completamente diferentes do que aqueles que são aparentes para
qualquer outra pessoa. E entre estes podem existir todos os níveis.

Não é que não saiba o que se está a passar. O que se passa é que ele
percepciona outra coisa qualquer a acontecer em vez da sequência presente
de acontecimentos.

Assim, os outros parecem-lhe estúpidos, ou irracionais ou mesmo loucos.
Como eles não combinam nas suas acções e ordens com o que ele vê claramente
em progresso, “eles” não são sensatos. Exemplo: Um grupo está a mudar a
mobília. Para todos, excepto para um deles, estão simplesmente a mudar a
mobília. Este outro vê-se a si mesmo a “mudar formas geométricas para uma
nuvem”. Assim, este “comete erros”. Como o grupo não vê o interior dele e
apenas vê outro igual a eles, não conseguem compreender porque é que ele
“baralha tanto as coisas”.

Tais pessoas, como os consumidores de drogas e os loucos estão, portanto,
ligeira ou completamente numa linha do tempo aparentemente diferente das
dos acontecimentos de “tempo presente”.

Uma droga pode ser tomada para retirar uma pessoa de um tempo presente
insuportável ou para fora da sua consciência por completo.

Algumas pessoas não conseguem retornar completamente a tempo presente.

Um thetan também pode escapar a um tempo presente insuportável
retirando-se para o passado, mesmo sem tomar drogas.

O drogado e o louco não retornaram ao tempo presente, de forma
aligeirada ou completa. Desse modo pensam que estão a viver numa linha
do tempo diferente do que realmente estão.

Estes são os factos subjacentes ao comportamento humano desviado.

O que se está a passar de acordo com as percepções e a realidade subjectiva
dessas pessoas varia de forma ligeira ou completa da realidade dos outros, essa
pessoa perturba o seu meio ambiente e altera o funcionamento harmonioso de
qualquer grupo – da família aos negócios, à nação.
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Todos temos conhecimento deste tipo de pessoa, portanto não é pouco
comum na nossa civilização actual. O comentário súbito, completamente
despropositado e que não faz qualquer sentido, do que se está a dizer – o olhar
fixo e de incompreensão ao receber uma ordem ou observação – por detrás
disto está todo um mundo imaginário sacudido pelas nossas tentativas de
levar alguma coisa a cabo em tempo presente.

As repercussões do uso de drogas, então, vão muito para além dos seus
efeitos imediatos e frequentemente muitas outras pessoas além do utilizador
são afectadas. As consequências podem ser muito más. Isto é verdade não só
para as drogas ilegais vendidas na rua, mas também para as drogas médicas
que supostamente devem ajudar as pessoas.

Os Analgésicos

Os médicos e outros profissionais de saúde prescrevem analgésicos tais
como a aspirina, tranquilizantes, hipnóticos e soporíferos (drogas indutoras
do sono) num desejo compreensível de aliviar a dor.

No entanto, nunca foi conhecido na Química ou na Medicina exactamente
como ou porquê estas coisas funcionam. Estas composições são derivadas de
descobertas acidentais em que “isto e aquilo deprime a dor”.

Os efeitos dos compostos existentes não são uniformes nos seus resultados
e frequentemente têm efeitos secundários muito perniciosos.

Uma vez que a razão pela qual funcionavam era desconhecida, muito
poucos avanços foram efectuados em Bioquímica – a química dos processos
da vida e das substâncias. Se a razão pela qual funcionam fosse conhecida e
aceite, possivelmente os químicos poderiam desenvolver analgésicos reais,
com efeitos secundários mínimos.

Dor ou desconforto de natureza psicossomática advêm de quadros de
imagem mental criadas pelo thetan que pressionam e afectam o corpo. Por
exemplo, um quadro de imagem mental de um acidente passado em que um
braço foi partido pode ser reactivado no presente, impondo-se ao corpo e
causando dor nesse mesmo braço.

Através de testes clínicos verdadeiros, as acções da aspirina e outros
analgésicos são:

A. Inibir a capacidade do thetan de criar quadros de imagem mental.

E também

B. Impedir a condução eléctrica nos canais nervosos.
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Como resultado o thetan fica estúpido, em branco, esquecido, alucinado 
e irresponsável. Entra num estado “endurecido” em que não sente, é 
insensível, incapaz e definitivamente indigno de confiança, na realidade 
uma ameaça para os seus companheiros.

Quando os efeitos das drogas passam ou começam a passar, a capacidade 
para criar quadros de imagem mental começa a voltar e liga de novo os 
somáticos (sensações corporais, doenças ou dores ou desconfortos) com 
muito mais intensidade. Uma das soluções que a pessoa tem para isto é mais 
drogas. Para não falar de heroína, existem pessoas dependentes da aspirina. 
A compulsão

Analgésicos 
inibem a 
capacidade do 
thetan para criar 
quadros de 
imagem mental.

Eles também 
agem de forma a 
impedir a 
condutividade 
eléctrica dos 
canais nervosos.

THETAN

Analgésico

Quadro de 
Imagem Mental

Impulso 
Eléctrico Analgésico

Canal 
Nervoso

DOR
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ticos e das sensações inde-

É comum em alguém que esteja a tomar drogas estar inicialmente muito
estimulado sexualmente. Mas depois da primeira “excitação” sexual a estimu-
lação da sensação sexual torna-se mais e mais difícil de atingir. O esforço para
a atingir torna-se obsessivo enquanto o acto em si se torna menos e menos
satisfatório.

O ciclo da restimulação de imagens (ou a criação em geral) pelas drogas
pode ser inicialmente para aumentar a criação e depois, por fim, inibi-la
totalmente.

Se estivéssemos a trabalhar na resolução do problema do alívio das dores
de forma bioquímica, o analgésico menos prejudicial seria o que inibisse a
criação de quadros de imagem mental com o mínimo de “endurecimento” ou
estupidificação resultante e que fosse solúvel no corpo (facilmente dissolvido
pelo corpo) de forma a que passasse rapidamente para fora dos nervos e do
sistema.

Existem sensações indesejadas que as drogas bloqueiam, mas existe um
sector completo de sensações desejáveis, e as drogas bloqueiam todas as
sensações.

A única defesa que pode ser feita das drogas é que produzem um curto e
rápido esquecimento da agonia imediata e permitem o manejo da pessoa para
efectuar uma reparação. Mas mesmo esta situação é aplicável a pessoas que
não tenham outro modo de manejar a sua dor.

Destreza, capacidade e consciência são os principais atributos que impe-
dem de entrar em situações dolorosas. Todas esta  desaparecem com as drogas.
Por isso as drogas colocam-no em posição de entrar em situações verdadeira-
mente desastrosas e mantêm-no nessa condição.

Existe a escolha entre estar morto com drogas ou estar vivo sem elas.
As drogas roubam à vida as sensações e alegrias que são, de algum modo, as
únicas razões para viver.
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A compulsão advém do desejo de se livrar dos somá
sejadas outra vez. O ser fica mais e mais endurecido, requerendo uma dose cada
vez maior e tomada com maior frequência.
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AJUDAR ALGUÉM 
A SAIR DE DROGAS

Quando o mundo começou a abusar das substâncias estupefacientes, o 
problema da desintoxicação passou para o primeiro lugar na lista das priori-
dades. Todos os esforços pré-Scientology para ajudar os toxicodependentes 
falharam – e têm falhado ao longo da História do Homem.

No entanto, foram desenvolvidas em Scientology soluções funcionais que 
não só permitem que a pessoa pare de consumir drogas, mas também que 
alcance e elimine as razões de raiz que a colocaram nesse caminho sombrio.

As drogas podem cobrar um preço terrível ao consumidor caso ele tente 
alguma vez deixá-las.

Inicia-se aquilo a que se chama sintomas de abstinência. Estas são as 
reacções físicas e mentais por já não se estar a tomar drogas. São horríveis. 
Nunca nenhum carrasco implantou coisa pior.

A pessoa enfrenta então este problema:

A. Permanece nas drogas e fica preso e a sofrer para sempre, ou

B. Tenta sair das drogas e fica tão agonizantemente doente que não o 
consegue suportar.

Este é o problema do género morto por ter cão, morto por não ter.

A Medicina não resolveu este problema adequadamente. A psicoterapia foi 
impossível.

Existem agora duas abordagens a este problema de abstinência, e ambas 
devem ser usadas:

1. Experiências realizadas por nutricionistas indicam que as vitaminas e os 
minerais ajudam a abstinência.
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2. Processos Objectivos Ligeiros facilitam a abstinência gradual e tornam-
-na possível.

Um processo é uma sequência exacta de instruções ou uma sequência de 
acções tomadas a fim de atingir um resultado desejado. A sua aplicação é 
chamada processamento. Existem muitos processos nos materiais de 
Scientology que podem ser usados para ajudar uma pessoa a dirigir a sua 
atenção para fora de si própria e para o seu meio ambiente e as pessoas e 
coisas que se encontram nele – uma acção de forte valor terapêutico para 
alguém que esteja a sair de drogas. Estes são chamados Processos 
Objectivos. Quando devidamente usados, aliviam os sintomas da pessoa e 
permitem que a abstinência de drogas seja possível com um mínimo de 
desconforto.

refere-se a coisas exteriores, não aos pensamentos ou sentimentos
do indivíduo. Processos Objectivos lidam com o real e o observável. Eles 
pedem à pessoa para localizar ou descobrir alguma coisa exterior a si própria 
para executar os procedimentos.

Os Processos Objectivos referenciados aqui são denominados Processos 
Objectivos “ligeiros” pois são mais simples e menos avançados dos que os 
outros Processos Objectivos que existem em Scientology.

Os detalhes de como usar estas duas abordagens para libertar alguém das 
drogas seguem-se imediatamente. Se conhecer alguém que esteja dependente 
de drogas, pode ajudá-lo a sair aplicando as técnicas e princípios dados aqui.

Em casos graves de dependência de drogas a pessoa deve ser enviada a 
um médico qualificado, para que este a examine e determine se existem 
quaisquer precauções especiais que possam ser necessárias para essa pessoa 
em particular.

Algumas pessoas podem ter sido colocadas sob alguma droga terapêutica 
por um médico e possivelmente deverão permanecer assim. Mas estas não 
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são as drogas habituais com que estamos a lidar. É com a pessoa e com o
médico aquilo que deve ser feito em casos assim.

 



Informações Nutricionais

De acordo com Adelle Davis, nutricionista de renome mundial, a terapia 
das vitaminas tem sido bem-sucedida em lidar com o problema dos sintomas 
de abstinência.

Em vez de dizer à pessoa para deixar simplesmente de tomar drogas com 
todo o sofrimento e o perigo de insucesso, são dadas ao doente grandes doses 
de vitaminas. Os dados são aqui repetidos para informação.

A Bomba da Droga

Uma fórmula de vitaminas chamada “bomba da droga” tem-se mostrado 
eficaz no combate aos efeitos da abstinência. Consiste em:

1000 miligramas de niacinamida (não ácido nicotínico). Isto ajuda a 
neutralizar perturbações mentais.

5000 U.I. de vitamina A.

400 U.I. de vitamina D.

800 U.I. de vitamina E.

2000 miligramas de vitamina C.

500 miligramas de carbonato de magnésio (para que a vitamina C seja eficaz).

25 miligramas de vitamina B6.

200 miligramas de complexo B.

300 miligramas de B1.

100 miligramas de ácido pantoténico.
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Esta fórmula deve ser dada quatro vezes ao dia enquanto uma pessoa 
estiver a sair das drogas, mais ou menos de seis em seis horas.

Não deve ser tomada de estômago vazio devido ao facto de provocar 
azia. Deve ser tomada depois das refeições, ou se for tomada entre as refeições 
deve ser tomada com iogurte.

Deve tomar-se muito cuidado em dar a dose de modo a que as vitaminas 
não corroam o estômago. Se isto for negligenciado a pessoa pode ficar com 
uma falsa úlcera duodenal (parte superior do intestino) e não poderá 
continuar com o tratamento. Os consumidores de drogas estão normalmente 
já em condições físicas terríveis. Assim, as vitaminas deverão ser apresentadas 
em cápsulas com “cobertura entérica”, significa que deve haver nas cápsulas 
uma protecção intestinal de modo a que gradualmente se dissolvam e não 
ataquem a sensível parte superior do estômago, com força suficiente para o 
poderem corroer.

Deste modo, é necessário usar leite com aminoácidos em pó, para se 
tomarem as vitaminas.

Ao testar estas recomendações, a corrosão (desgaste) do estômago devido à
fórmula de vitaminas foi a principal dificuldade levantada.

Se a fórmula for dada sem nenhuma protecção, a pessoa pode a) sentir-
se demasiado cheia depois de comer, b) ter dores de estômago, c) ter uma 

sensação de queimadura, d) o exterior do estômago pode ficar dorido. Estes 
são todos sintomas de úlcera do estômago.

Se estes sintomas aparecerem, pare com as vitaminas. Comprimidos de 
hidróxido de alumínio mastigados e engolidos com leite cada vez que os 
sintomas começarem a manifestar-se, aliviam o estômago. Aminoácidos em 
pó, iogurte e leite devem então ser dados até o estômago melhorar.

Os benefícios potenciais da bomba da droga ultrapassam de longe 
quaisquer efeitos perniciosos, por isso têm muito valor. As dificuldades e 
agonia da abstinência são o principal ponto de insucesso ao tentar salvar um 
ser da insanidade das drogas.
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Cálcio e Magnésio

Usados em conjunto com a bomba da droga, existe um método adicional 
de aliviar os sintomas da abstinência de droga que envolve o uso dos minerais 
cálcio e magnésio.

Espasmos musculares são provocados por falta de cálcio. As reacções 
nervosas são diminuídas pelo magnésio.

O Cálcio não entra em solução no corpo e não é usado a menos que esteja 
contido num ácido.

Testes efectuados para outros fins trouxeram a resposta da forma de tornar 
o cálcio utilizável no organismo em conjunto com o magnésio para que os 
resultados de ambos pudessem ser atingidos. A resposta foi adicionar 
vinagre, que permitia acrescentar a acidez desejada à fórmula.

O resultado foi uma solução que provou ser altamente eficaz, chamada 
“Fórmula Cal-Mag”.

O uso experimental do Cal-Mag começou no início dos anos 70 para ajudar 
a aliviar os sintomas da abstinência, e depois deste período experimental o 
Cal-Mag já se encontra aprovado e testado. O Cal-Mag tem sido usado com 
grande eficácia nos períodos de abstinência para ajudar a aliviar e a contrariar 
as convulsões, os espasmos musculares e reacções nervosas severas experi-
mentadas pelos toxicodependentes quando tentam sair das drogas.

A fórmula do Cal-Mag usa uma parte de magnésio para duas partes de 
cálcio elementar, misturados com vinagre e água.

Como a fórmula exige quantidades exactas de Cálcio e Magnésio, mais 
alguma explicação destas quantidades deve ser aqui dada.

A fórmula do Cal-Mag é feita usando os compostos de gluconato de cálcio 
e carbonato de magnésio. Ambos vêm apresentados em forma de um pó branco. 
Cada um deles é um composto de várias substâncias. Por outras palavras, o 
gluconato de cálcio contém outras substâncias além do cálcio; não é cálcio 
puro, mas sim apenas uma percentagem de cálcio elementar puro. Da mesma
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forma, o carbonato de magnésio contém outras substâncias além do magnésio,
e contém apenas uma percentagem de magnésio elementar puro.

Mas é a quantidade de cálcio elementar em relação ao magnésio elementar
que tem a maior importância na preparação da fórmula do Cal-Mag. Isto não
quer dizer que se deve usar cálcio ou magnésio puro quando se produz o
Cal-Mag. Use apenas o gluconato de cálcio e o carbonato de magnésio.

Carbonato de Magnésio: O composto desejado para o Cal-Mag, chamado
carbonato de magnésio básico, contém 29 por cento de magnésio. (Este
composto é também por vezes chamado magnésio alba).

Existem compostos diferentes de magnésio com percentagens diferentes
de magnésio elementar, mas o uso de outro composto em vez do que é
recomendado aqui irá violar a razão pretendida de uma parte de magnésio
para duas partes de cálcio.

É o carbonato de magnésio básico, contendo 29% de magnésio elementar
que usamos para fazer o Cal-Mag. E é essencial que o carbonato de magnésio
básico usado seja recente, não antigo.

Gluconato de Cálcio:  Existe apenas um tipo de composto de gluconato de
cálcio e só nove por cento desse composto é cálcio, portanto não temos pro-
blemas em escolher o composto correcto de gluconato de cálcio para fazer o
Cal-Mag.

Os ingredientes podem ser obtidos na maior parte das lojas de alimentos
naturais ou onde se vendem vitaminas.

Para preparar o Cal-Mag:

1. Coloque uma colher de sopa rasa (15 ml) de gluconato de cálcio num
copo de tamanho normal.

2. Junte meia colher de chá rasa (2,5 ml) de carbonato de magnésio.

3. Junte 1 colher de sopa (15 ml) de vinagre de sidra (com pelo menos 5%
de acidez).
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4. Mexa bem.

5. Junte meio copo (cerca de 120 ml) de água a ferver e mexa até todo o 
pó se ter dissolvido e o líquido ficar claro. (Se não ficar claro pode ser devido 
a o carbonato de magnésio ser antigo ou de baixa qualidade.)

6. Encha o resto do copo com água morna ou fria e tape.

Pode fazer quantidades maiores de cada vez simplesmente multiplicando 
os ingredientes proporcionalmente. A solução conserva-se em boas condições 
durante dois dias.

No caso de ser incorrectamente feito não se dissolve. Variações do acima 
descrito produzem uma mistura sem sucesso que pode ter um gosto bastante 
horrível.

(Note novamente que a proporção é de uma parte de magnésio 
elementar para duas partes de cálcio elementar. Se quiser calcular isto com 
precisão, pode calcular as quantidades elementares. A fórmula acima foi dada 
para as quantidades dos compostos.)

Desde um a três copos disto por dia, com ou após as refeições, substitui 
qualquer tranquilizante. Sem produzir os efeitos secundários dos tranquili-
zantes (que são bastante mortais).

Tem provado ser efectivo na ajuda em manejar os espasmos musculares, 
tiques e reacções nervosas que podem ocorrer como resultado da abstinência 
de drogas.

Deveria mencionar-se que há muitas lojas de alimentos naturais que 
vendem preparações de Cálcio e Magnésio pré-misturados. Antes de usar 
algum destes preparados em vez do Cal-Mag, deverá ler a etiqueta e verificar 
se as proporções de cálcio e magnésio são as correctas e se contêm ácidos (tais 
como ácido ascórbico ou ácido cítrico). Por outro lado, estas preparações são 
sem valor e não darão os mesmos resultados que a Fórmula Cal-Mag.
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COMO PREPARAR CAL-MAG

1. Ponha uma colher de 
sopa rasa (15 ml) de 
gluconato de cálcio num 
copo de tamanho médio. 
Use uma colher 
medidora, não uma 
colher de mesa.

2. Junte ½ colher 
de chá rasa (2,5 
ml) de carbonato 
de magnésio. 
Uma vez mais, 
use uma colher 
medidora 
adequada.

3. Junte 1 colher de 
sopa (15 ml) de 
vinagre de sidra 
(pelo menos com 5 
por cento de acidez).
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4. Mexa bem.

5. Junte ½ copo (cerca de 
120 ml) de água a ferver 
e mexa até que todo o pó 
esteja dissolvido e o 
líquido claro.(Nota: 
Coloque uma colher de 
metal no copo primeiro 
para evitar qualquer 
possibilidade de partir o 
copo devido à água a 
ferver.)

6. Encha o 
resto do copo 
com água 
morna ou fria.

PREPARANDO 
QUANTIDADES 

MAIORES
Substitua as seguintes 
quantidades na fórmula para 
fazer 1 galão (aproximadamente 
4 litros) de Cal-Mag:
A. 13 colheres de sopa (195 ml) 
de gluconato de cálcio
B. 6,5 colheres de chá (33 ml) de 
carbonato de magnésio
C. 6,5 onças (195 ml) de vinagre 
de sidra
D. ½ galão (aprox. 2 litros) de 
água a ferver
Encha o restante com água 
morna ou fria.
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Processos Objectivos

Adicionalmente ao manejo nutricional, a outra abordagem ao problema da 
abstinência de droga consiste nos Processos Objectivos.

Devido ao facto de as drogas tenderem a puxar as pessoas para experiên-
cias do seu passado e a fixar a sua atenção nestas experiências, os processos 
que retirem alguma da atenção da pessoa para fora destes momentos e para o 
ambiente circundante, ajudam a libertá-la do passado.

Existem muitos Processos Objectivos em Scientology que conseguem este 
objectivo.

Os Processos Objectivos ajudam uma pessoa a entrar em tempo presente 
e tornar-se mais consciente do seu meio circundante e das outras pessoas e a 
afastar-se dos problemas passados. Quanto mais uma pessoa for capaz de 
enfrentar o presente e deixar de ficar preso no passado, tanto mais consegue 
apreciar a vida. Pode melhorar a sua comunicação com o ambiente como ele 
é na realidade, em vez de como ele foi antes. Vale a pena qualquer pessoa 
conseguir isto, mas para uma pessoa que tenha estado debaixo dos efeitos de dro-
gas pesadas e tenha sofrido os seus efeitos perniciosos pode ser uma revelação.

Cinco Processos Objectivos são aqui incluídos.

A melhor forma de os executar é num lugar sossegado, livre de distracções 
ou interrupções e com o tempo necessário para completar o processo até que 
a pessoa a ser ajudada tenha bons indicadores e tenha tido uma cognição. 
Indicadores são condições ou circunstâncias que aparecem durante um processo 
e que indicam (apontam ou mostram) se o processo está a correr bem ou mal. 
A pessoa que aparenta estar mais desperta ou mais alegre, por exemplo, tem 
bons indicadores. Uma  cognição é uma compreensão nova acerca da vida. É uma 
frase do género “Quem diria, eu. . .” declaração; alguma coisa que a pessoa 
subitamente compreende ou sente.

Estes processos são dados à pessoa adicionalmente à bomba da droga e ao 
Cal-Mag. São muito eficazes quando ministrados várias vezes ao dia para 
ajudar a pessoa a ultrapassar o período de abstinência de droga, o que leva 
normalmente uma semana ou menos. Por exemplo, uma pessoa poderia ter um 
processo destes pela manhã, e algumas horas depois teria outro. Uma pessoa 
durante o período de abstinência habitualmente dorme consideravelmente 
mais do que o normal, especialmente no início deste programa. Portanto, não 
se deve levar a cabo este processamento de maneira demasiado vigorosa; dar 
à pessoa dois ou três destes Processos Objectivos cada dia deveria ser suficiente 
para obter um resultado.
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A atenção de uma 
pessoa que se está 
a abster de drogas 
pode estar muito 
presa no corpo e 
os incidentes do 
passado podem ser 
fortemente 
reactivados.

Processos 
Objectivos Ligeiros 
podem extroverter 
a atenção da 
pessoa e aliviar em 
grande medida 
qualquer 
desconforto. 
Incidentes 
passados 
desaparecem do 
presente e deixam 
de causar impacto 
na pessoa.

ATENÇÃO
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Repare Naquilo

Este processo dirige a atenção de uma pessoa para fora do seu corpo em 
direcção ao meio ambiente circundante. O procedimento é o seguinte:

1. Informe a pessoa de que vai efectuar um processo com ela e explique-lhe 
resumidamente o procedimento.

2. O comando usado é: 

“Repare naquele(a) _______________ (objecto indicado).” 

Certifique-se de que a pessoa compreende.

3. Indique um objecto óbvio apontando para ele. Diga à pessoa: “Repare 
naquele _______________ (objecto).”

4. Quando a pessoa o tiver feito, acuse a recepção dizendo: “Obrigado” ou 
“Bom” ou “Muito bem”, etc.

5. Continue a dar o comando, dirigindo a atenção da pessoa para diferentes 
objectos do meio ambiente. Certifique-se de acusar a recepção de cada vez que 
a pessoa levar a cabo o comando.

Diga, por exemplo: 

“Repare naquela cadeira.” 

“Obrigado.” 

“Repare naquela janela.” 

“Muito bem.” 

“Repare naquele chão.” 

“Bom.”

E por aí adiante.

6. Continue o processo até que a pessoa a ser ajudada tenha bons indica-
dores e tenha uma cognição.

Pode acabar o processo neste ponto. Diga à pessoa: “Fim do processo.”
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Repare naquele 
vaso. Está bem, já 

reparei.

Obrigado. 
Repare naquela

parede.

Sim.

Muito bem.
Repare naquela janela.

Certo.

Está bem. Repare 
naquele chão. Sim. Já me sinto 

mais animada.
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Um Processo de Havingness

Havingness é o sentimento de que se é dono de algo ou se possui. Pode 
também ser definido como o conceito de ser capaz de alcançar ou de não ser 
impedido de alcançar. Este processo coloca a atenção da pessoa no seu meio 
ambiente de maneira que possa tê-lo. O procedimento é o seguinte:

1. Diga à pessoa que vai efectuar um processo com ela e explique-lhe 
resumidamente em que consiste.

2. O comando usado é:

“Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses ter.”

Certifique-se de que a pessoa compreende.

3. Dê o comando: “Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses 
ter.”

4. Quando a pessoa o tiver feito, acuse a recepção dizendo: “Obrigado”, ou 
“Esta bem”, ou “Bom”, etc.

5. Continue a dar o comando. Certifique-se de dar o acusar de recepção à 
pessoa de cada vez que levar a cabo um comando.

Diga, por exemplo:

“Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses ter.”

“Obrigado.”

“Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses ter.”

“Bem.”

“Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses ter.”

“Muito bem.”

“Olha à tua volta e encontra alguma coisa que pudesses ter.”

“Está bem.”

E por aí adiante.

6. Continue o processo até que a pessoa a ser ajudada tenha bons 
indicadores ou tenha uma cognição. Este é o ponto para acabar o processo. 
Diga à pessoa: “Fim do processo.”
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Olha à tua volta e encontra 
alguma coisa que pudesses ter.

Este tapete.

Muito bem. Olha à tua volta e encon-
tra alguma coisa que pudesses ter.

Aquele cabide de 
casacos.
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�Toca Naquilo�

Este processo é feito com ambas as pessoas a andar, ou se a pessoa a ser 
ajudada não for capaz de andar, elas podem estar sentadas a uma mesa com 
um número de objectos espalhados na sua superfície. O processo é feito do 
seguinte modo:

1. Diga à pessoa que lhe vai dar processamento e resumidamente explique-
lhe o procedimento.

2. O comando usado é: 

“Toca naquele ______________(objecto indicado).”

Escolha objectos diferentes no quarto para a pessoa tocar. 

Assegure-se de que a pessoa compreende o comando.

3. Dê o comando: “Toca naquele ______________(objecto indicado).”

4. Quando a pessoa fez isso, dê-lhe acusar de recepção.

5. Continue a dar o comando. Assegure-se de dar acusar de recepção à pes-
soa cada vez após ela ter executado o comando.

Por exemplo, diga: 

“Toca naquela mesa.” 

“Obrigado.” 

“Toca naquela cadeira.” 

“Bom.”

E por aí fora.

6. Continue o processo até que a pessoa que está a ser ajudada tenha 
bons indicadores e tenha uma cognição. Você termina o processo neste 
ponto. Diga à pessoa: “Fim de processo.”
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Toca naquela 
cadeira.

Obrigado.

Toca naquela 
secretária.
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Tocar e Deixar Objectos do Quarto

 Esta técnica é muito eficaz e permitirá aumentar o nível de realidade da 
pessoa sobre os objectos do quarto. O procedimento é o seguinte:

1. Diga à pessoa que vai efectuar um processo com ela e explique-lhe 
resumidamente a forma de o efectuar.

2. Os comandos usados são:

a. “O que é que neste quarto é mesmo real para ti?”

b.“Chega lá e toca-lhe.”

c. “Agora larga-o.”

Assegure-se de que a pessoa os compreende.

3. Dê o comando: “O que é que neste quarto é mesmo real para ti?”

4. Quando a pessoa tiver respondido, acuse a recepção.

5. Então dê o próximo comando: “Chega lá e toca-lhe.”

6. Quando a pessoa tiver executado, acuse a recepção.

7. Então dê o próximo comando: “Agora larga-o.”

8. Quando a pessoa o tiver feito, acuse a recepção.

9. Continue a dar comandos nesta sequência: a, b, c, a, b, c, etc. Certifique-

de forma satisfatória.

Diga, por exemplo: 

“O que é que neste quarto é mesmo real para ti?” 

“Obrigado.” 

“Chega lá e toca-lhe.” 

 “Bom.”

“Agora larga-o.” 

“Muito bem.” 

“O que é que neste quarto é mesmo real para ti?” 

“Muito bem.”

E por aí adiante.

10.Continue o processo até que a pessoa que está a ser ajudada tenha 
bons indicadores ou tenha uma cognição. Este é o ponto para terminar o 
processo. Diga à pessoa: “Fim do processo.”
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-se de dar acusar de recepção sempre que a pessoa levar a cabo um comando 



O que é que neste 
quarto é mesmo 

real para ti?

Aquele quadro.

Obrigada. Chega 
lá e toca-lhe.

Bom. Agora larga-o. 
Obrigada.
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�Fica Curioso Acerca Daquilo�

Este é um processo básico e é muito simples. O procedimento é o seguinte:

1. Diga à pessoa que vai efectuar um processo com ela e explique-lhe 
resumidamente o procedimento.

2. O comando a usar é: 

“Fica curioso acerca daquilo.” 

Certifique-se de que a pessoa o compreende.

3. Indique um objecto no quarto apontando para ele e diga: “Fica curioso 
acerca daquilo.”

Não chame o objecto pelo seu nome, apenas o indique apontando. Não 
diga: “Fica curioso acerca daquela cadeira.”

4. Quando a pessoa o tiver feito, acuse a recepção dizendo: “Obrigado” ou 
“Está bem” ou “Bem”, etc.

5. Continue o procedimento dando o comando. Certifique-se de acusar a 
recepção de cada vez que a pessoa tiver levado a cabo o comando.

Diga, por exemplo: 

“Fica curioso acerca daquilo.” (Indique o objecto.) 

“Obrigado.” 

“Fica curioso acerca daquilo.” (Indique o objecto.) 

“Bem.” 

“Fica curioso acerca daquilo.” (Indique o objecto.) 

“Muito bem.” 

“Fica curioso acerca daquilo.” (Indique o objecto.) 

“Está bem.”

E por aí adiante.

6. Continue o processo até que a pessoa a ser ajudada tenha bons 
indicadores ou tenha uma cognição. Este é o ponto para terminar o processo. 
Diga à pessoa: “Fim do processo.”
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Fica curiosa acerca 
daquilo.

Está bem, já 
o fiz.

Muito bem.

Fica curiosa acerca 
daquilo.

Sim, já o fiz.
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A RESOLUÇÃO
COMPLETA

Uma vez que se consiga retirar a pessoa das drogas, tem de se abordar
outros factores para se conseguir uma recuperação completa.

Isto aplica-se a qualquer antigo toxicodependente, quer a pessoa tenha
sido recentemente afastada de drogas ou tenha parado de as consumir há anos.
Aplica-se a pessoas que usaram as chamadas “drogas duras” e também àquelas
que nunca as usaram.

O Programa de Purificação

Vivemos numa sociedade quimicamente orientada. Seria difícil na socie-
dade actual encontrar alguém que não seja afectado por este facto. A grande
maioria do público vê-se diariamente sujeito a tomar produtos químicos, sob
a forma de conservantes alimentares e outros venenos químicos incluindo a
poluição atmosférica, os pesticidas e outras formas de contaminação ambiental.
Acrescido a isto, estão os analgésicos, tranquilizantes e outros medicamentos
usados e prescritos pelos médicos. E temos também o uso generalizado de
marijuana, LSD, pó de anjo e outras drogas de rua que contribuem de forma
intensa para a situação.

Em 1977 L. Ron Hubbard descobriu que o LSD, aparentemente, permanece
no sistema anos depois de a pessoa o ter tomado, alojando-se nos tecidos –
principalmente nos tecidos adiposos do corpo – e é passível de entrar em acção
novamente, dando à pessoa umas “viagens” imprevisíveis.

A “restimulação” experimentada por pessoas que tomaram em tempos o
LSD, aparentava agir como se tivessem acabado de o tomar.

Através de pesquisas posteriores descobriu-se que não apenas o LSD, mas
outros venenos químicos e substâncias tóxicas, conservantes e pesticidas, assim
como drogas médicas e a longa lista de drogas pesadas de rua (pó de anjo,
heroína, marijuana, etc.) podem alojar-se nos tecidos do corpo e permanecer
aí durante anos.
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Mesmo as drogas medicinais como comprimidos de dieta, codeína, novo-
caína e outros entram em restimulação, anos depois de terem sido tomados e 
supostamente eliminados do corpo.

Assim, parece que qualquer uma ou todas estas substâncias bioquímicas 
hostis podem ficar presas nos tecidos adiposos do corpo e a sua acumulação 
provavelmente provoca o desarranjo da bioquímica e do equilíbrio dos fluidos 
do corpo.

As consequências são inumeráveis. Testes provam que a capacidade de 
aprendizagem de uma pessoa que tenha estado sob o efeito de drogas, é muito 
mais baixa do que a de uma pessoa que não tenha estado. E a memória de uma 
pessoa que tenha estado debaixo do efeito de drogas é de tal forma, que retira-lhe 
o medo das consequências.

O ser (thetan) tem, é claro, quadros de imagem mentais destas substâncias 
tóxicas e enquanto estas substâncias estiverem no corpo elas podem restimular 
um ser. Quando elas desaparecem do corpo, a restimulação constante pode 
cessar. Portanto, é na verdade uma acção espiritual que está a ser levada a cabo.

Em Scientology temos um método eficaz de limpar o corpo destas substân-
cias; chama-se o Programa de Purificação, e beneficiará qualquer pessoa 
vivendo nesta sociedade tão saturada de toxinas e químicos.

O Programa de Purificação é um regime rigidamente supervisionado que 
inclui:

Exercício, sauna e sudação.

Nutrição, incluindo vitaminas, minerais, etc., assim como ingestão de óleo.

Um horário pessoal adequadamente ordenado.
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Exercício: O exercício físico neste programa é feito sob a forma de corrida. 
O propósito deste exercício físico não é gerar suor, mas sim pôr o sangue a 
circular e o sistema a funcionar, para que as impurezas presas no sistema 
possam ser libertadas e sejam bombeadas para fora.

Sudação na sauna: A seguir à corrida a pessoa entra na sauna para suar. As 
impurezas podem agora ser expelidas do corpo e deixar o sistema através 
dos poros.

Nutrição (incluindo ingestão de vitaminas, minerais e óleo): Quando 
falamos de nutrição, não estamos a referir apenas comida, mas também a 
vitaminas e minerais, uma vez que estes componentes são vitais para a boa 
nutrição e também são vitais para a eficácia deste programa. Não estamos a 
falar, porém, de “dieta” exagerada. A pessoa simplesmente come aquilo que 
normalmente come. Deve assegurar-se de comer alguns vegetais e de que 
estes não são demasiado cozinhados.

As substâncias tóxicas  tendem  a fixar-se principalmente, mas não 
exclusivamente, nos tecidos adiposos do corpo. A teoria, então, é que a 
pessoa poderia substituir os tecidos adiposos que estão a reter estas toxinas 
acumuladas. O corpo efectivamente tende a reter qualquer coisa de que 
esteja em falta. Assim, se se tentar livrar de alguma coisa de que o corpo esteja 
em falta, não vai obter resultados porque o corpo não a vai deixar sair. Portanto, 
no que diz respeito ao óleo, se a pessoa tomar algum óleo, o corpo pode 
aceitar trocar o óleo saudável pelo tecido adiposo mau no corpo. Esta é a teoria 
básica. Existem óleos vegetais especificamente usados para este efeito.

Uma das coisas que as toxinas e as drogas fazem, é criar deficiências 
nutricionais no corpo na forma de deficiências de vitaminas e minerais. 
Pode-se provar facilmente, que existe uma variedade extensa de substâncias 
tóxicas que produzem deficiências nutricionais. O álcool, por exemplo, para 
criar o seu efeito, depende da capacidade da pessoa em consumir vitamina 
B1. Quando toda a vitamina B1 no sistema é consumida pelo álcool a pessoa 
entra em (delirium tremens) e tem pesadelos.
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No caso de outras substâncias tóxicas, existe a probabilidade de outras
vitaminas além da B1 serem consumidas. O que nos parece termos descoberto
é que o LSD e outras drogas de rua consomem não só B1 e complexo B (que
assumimos que consomem), mas também criam uma deficiência em niacina
no corpo e que possivelmente dependem da niacina (um dos componentes do
complexo B) para o seu efeito.

A niacina é um nutriente essencial e é vital para a eficácia do Programa de
Purificação. Pode produzir alguns resultados espantosos e muito benéficos
quando tomada de forma apropriada ao longo do programa, acompanhada das
outras vitaminas e minerais necessárias em quantidades proporcionais e ade-
quadas e também da corrida e da sudação pela sauna. Tomada em quantidades
suficientes, parece desfazer e soltar o LSD, a marijuana e outros venenos e
drogas, das células e tecidos. Consegue soltar rapidamente os cristais do LSD
para o sistema. A corrida e sudação têm de ser efectuadas em conjunto com
a tomada de niacina para assegurar que as substâncias tóxicas soltadas são
efectivamente expelidas do corpo para fora.

Um horário pessoal adequadamente ordenado é muito importante que uma
pessoa neste programa mantenha um horário pessoal adequadamente ordenado.
Isto quer dizer que quando uma pessoa se decidir a começar com o programa
deve aderir ao horário de uma forma sensata e não saltar dias ou aplicar o pro-
grama de uma forma aleatória. Quer também dizer que se deve dormir bastante.
Se se prosseguir através do programa de uma forma ordenada os resultados
serão mais rápidos e mais eficazes.

O Programa de Purificação não substitui as acções descritas anteriormente
neste livro sobre pessoas a consumir drogas actualmente, as quais estão
sujeitas a experimentar os sintomas da abstinência quando param de consumir.
O programa deve ser iniciado apenas depois de ter sido aplicada a tecnologia
anterior.
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Num mundo invadido por drogas, o 
indivíduo encontra-se frequentemente 
vitimado pelos efeitos nocivos das 
drogas, medicinais e álcool, mesmo se 
tomadas anos anteriores.

Para além das drogas, o 
nosso mundo está 
inundado com outras 
substâncias tóxicas para 
a vida humana.

As drogas são essencialmente venenos 
e recebem o seu pagamento no corpo 
de uma pessoa, consumindo-lhe os 
seus depósitos de vitaminas e 
minerais.

Há por aí literalmente milhares de substâncias artificiais 
que podem entrar no sistema de uma pessoa, muitas das 
quais são tóxicas. Nós vivemos numa sociedade 
quimicamente orientada.

OS EFEITOS NOCIVOS

 
DAS DROGAS
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7
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TECIDOS DO 
CORPO

Resíduos de
Drogas

TECIDOS DO 
CORPO

Resíduos de
Drogas

É um facto provado que os resíduos 
das drogas podem ficar retidos no 
corpo.

Anos mais tarde, esses 
resíduos podem desalojar- 
-se e começar a afectar a 

pessoa novamente.

Muito embora a pessoa já não esteja a 
tomar drogas ela tem quadros de 
imagem mental das drogas e da 
experiência com elas...

... que podem reactivar-se, enquanto os 
resíduos das drogas tóxicas estão 
retidos no corpo. A consciência, 

capacidade e atitudes da pessoa podem 
ser afectadas adversamente.

1984 

MENTE

MENTE

1994 
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10
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O PROGRAMA DE PURIFICAÇÃO ILUSTRADO

No entanto, existe 
um caminho de 
saída desta 
armadilha: O 
Programa de 
Purificação, um 
regime preciso que 
pode libertar o 
corpo dos resíduos 
prejudiciais das 
drogas e de outras 
substâncias tóxicas
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Depois de um check-up médico e 
orientação para o programa, uma 
pessoa corre durante algum 
tempo para pôr o sangue a 
circular mais depressa e para 
aquecer o sistema.

A circulação aumentada vai 
mais profundamente aos 
tecidos onde os depósitos 

prejudiciais estão retidos e 
desaloja-os.
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13

14

Depois de correr 
a pessoa, sua 
os resíduos das 
drogas numa 
sauna. 
Transpiração 
abundante

substâncias 
tóxicas.

A nutrição, sob a forma de 
certas vitaminas e minerais, é 
também uma parte importante 
do programa.

A Niacina, uma das vitaminas do 
complexo B, tem um papel vital. Parece 

desfazer e soltar os depósitos das drogas e 
químicos dos tecidos e células do corpo.
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17

16

18

A Niacina pode produzir alguns efeitos 
dramáticos, tal como um afogueamento,

e interage com as deficiências

Porque os resíduos das drogas também
“se aprisionam” nos tecidos adiposos…

... algum óleo é tomado todos os dias 
para ajudar a gordura má e cheia de 

A pessoa continua a comer o habitual, 
assegurando-se de que come muitos 

vegetais (que não estejam 
excessivamente cozidos).

Gordura Má

Gordura Boa

ÓLEO

Óleo
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droga a ser substituída por óleo bom.

à medida qu
já existentes na estrutura celular.
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20

21

O regime de correr...

... suar na sauna, nutrição, e repouso 
adequado é repetido diariamente...

... até que a pessoa 
já não sinta os 
efeitos de drogas 
passadas 
entrando em 
restimulação. O 
Programa 
Purificação coloca 
uma pessoa numa 
posição em que 
ela pode fazer 
verdadeiros 
progressos 
espirituais e 
mentais através 
do processamento 
de Scientology, 
porque os efeitos 
das drogas na 
mente e no 
espírito não estão 
a ser postos 
constantemente 
em restimulação.
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O objectivo deste programa é muito simplesmente limpar e purificar o 
sistema de todas as impurezas acumuladas, tais como drogas, insecticidas e 
pesticidas, conservantes alimentares, etc., os quais, pela sua presença e efeitos 
restimulativos, podem impedir ou atrasar a libertação espiritual do ser através 
de outros processos adicionais de Scientology. Para alguém que tenha tomado 
LSD ou pó de anjo isto significa também ver-se livre de quaisquer cristais 
residuais presentes no corpo.

À medida que a pessoa avança no Programa de Purificação deverá ser 
capaz de se aperceber do melhoramento na sua condição física e bem-estar, à 
medida que se vai livrando o sistema das impurezas acumuladas. O resultado 
deste programa é um corpo purificado, livre de impurezas, drogas, etc., que se 
tinham acumulado. No entanto, não estamos preocupados com o tratamento 
dos corpos neste Programa de Purificação. A nossa preocupação é soltar o 
indivíduo espiritualmente.

O Programa de Purificação está disponível sob supervisão profissional nas 
organizações de Scientology em todo o mundo. Também, o livro Corpo São, 
Mente Sã: O Programa Eficaz de Purificação, diz de forma clara e exacta a forma 
como este programa é administrado e descreve em detalhe os passos a dar.

Deve ser possível completar este programa em duas semanas com cinco 
horas por semana. Algumas pessoas demorarão mais tempo, outras menos.

Através do Programa de Purificação temos agora os meios para nos recu-
perar rapidamente dos efeitos nocivos da acumulação de venenos químicos e 
ambientais, assim como das drogas médicas e de rua que inibem uma pessoa 
mental e espiritualmente.

Através da inclusão de vitaminas, minerais e óleos, conseguimos progredir 
no sentido de restaurar o equilíbrio bioquímico do corpo e tornar-lhe possível 
reconstruir-se dos danos causados pelas drogas e outras substâncias bioquímicas.
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O Rundown para Drogas

Se bem que o Programa de Purificação seja um passo vital no manejo dos 
efeitos das drogas, não é, em si, um manejo completo.

A libertação completa das drogas e dos seus efeitos prejudicais exige que 
uma pessoa também se dirija directamente aos quadros de imagem mental 
relacionados com o consumo da droga. Embora o Programa de Purificação 
livre a pessoa dos resíduos das drogas que mantêm os quadros de imagem 
mental em constante restimulação, estas imagens ainda existem. Podem ser 
restimuladas por percepções existentes no meio ambiente da pessoa e ser

do seu controle, um factor tanto insidioso como extremamente prejudicial.

O processamento, que lida directamente com estas imagens, chama-se 
Rundown para Drogas. É entregue por profissionais altamente treinados em 
igrejas de Scientology e missões.

Um rundown é uma série de passos destinados a manejar um aspecto 
específico da vida de uma pessoa ou dificuldades e cujo resultado final é 
conhecido. O resultado final do Rundown para Drogas é a libertação dos 
efeitos nocivos das drogas, álcool e medicamentos e libertação da necessidade 
de os consumir.

As percepções e gravações do universo físico de uma pessoa, quando de-
baixo dos efeitos das drogas, são imprecisas, pelo menos, uma vez que são uma 
combinação de acontecimentos passados, imaginação e acontecimentos reais 
que ocorreram na altura. Uma pessoa pode ter imagens de experiências pas-
sadas misturadas com as suas percepções de tempo presente. Essencialmente, 
então, as imagens na sua mente estão misturadas em grau maior ou menor. 
Em consequência a sua memória e a sua capacidade para pensar claramente 
estão ambas diminuídas.

O Rundown para Drogas maneja vários aspectos do uso passado de drogas 
de maior importância. Primeiro, experiências que a pessoa experimentou 
enquanto debaixo dos efeitos de drogas, são abordadas directamente com 
procedimentos precisos, que soltam unidades de atenção presas nessas 
experiências de forma a que já não afectam o indivíduo.
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capazes de a afectar de uma forma negativa, abaixo do seu nível consciente e fora 

a que já não afectam o indivíduo.experi ncias de forma ê



Normalmente, 
uma pessoa 
grava com 
precisão na sua 
mente as 
percepções do 
universo físico.

Mas as drogas 
podem 
emaranhar essas 
gravações e 
deturpar 
gravemente o que 
ele percepciona 
e, mais tarde, a 
sua recordação 
do que aconteceu 
na realidade.

Imagens gravadas

Acontecimento
actual

Acontecimento
passado

Imaginação

Imagens gravadas

Acontecimento
actual
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Quanto mais a atenção estiver solta de experiências passadas, mais capaz 
se torna de lidar com a sua vida. O indivíduo sente-se mais vivo, tem a sua 
percepção aumentada, é mais capaz de se controlar a si próprio e às coisas que 
o rodeiam, e torna-se mais capaz de interagir racionalmente com os outros.

Outro factor que é abordado pelo Rundown para Drogas é que uma pessoa 
que tenha consumido drogas tem uma multitude de sensações desagradáveis 
de ordem física, emocional e mental associadas com elas. Ao descobrir e 
examinar a fonte destas sensações, a energia prejudicial conectada com elas é 
libertada da mente.

Finalmente o processamento chega ao âmago do problema e localiza as 
razões básicas que levaram a pessoa a consumir drogas. Uma pessoa recorreu 
às drogas a princípio por uma razão – algum sofrimento físico ou desespero. 
O problema de drogas é então essencialmente espiritual. O ser estava a sofrer 
de alguma forma e as drogas vieram fornecer uma maneira de aliviar o 
sofrimento.

A pessoa olhou para as drogas, álcool ou medicamentos como uma cura 
para sentimentos ou condições indesejadas – o que pode cobrir um espectro 
quase infinito, e incluir qualquer coisa desde as dores físicas ou ansiedade até 
falta de confiança. A pessoa, portanto, tem de descobrir o que estava errado 
antes das drogas se tornarem a sua solução ou “cura”.

Se este motivo original não for tratado, a necessidade ou a compulsão de 
tomar drogas ou medicamentos ou álcool permanece. O processamento não 
lida apenas de uma forma eficaz com os efeitos das drogas, mas capacita a pes-
soa a descobrir e erradicar as causas que a levaram a iniciar-se no consumo, 
eliminando completamente assim o desejo de continuar a consumir ou a 
depender de drogas no futuro.

O Rundown para Drogas, lida então e maneja os sentimentos indesejados 
que a pessoa tinha durante e antes de ter iniciado o consumo de drogas, álcool 
ou medicamentos. A compulsão para continuar a usar drogas ou álcool é 
removida e a pessoa deixa de ter necessidade de alguma vez os voltar a usar.

Ao completar este processamento a pessoa está por fim livre de quaisquer 
efeitos das drogas.

Uma resolução completa do estrago mental e espiritual causado pelo 
consumo passado de drogas exige que  todos  estes passos sejam executados.
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Uma pessoa 
pode localizar a 
fonte de 
quaisquer efeitos 
mentais 
prejudiciais das 
drogas, álcool e 
remédios com o 
processamento 
Rundown para 
Drogas. A pessoa 
pode ficar livre 
desses efeitos 
mentais 
prejudiciais e, 
também, livre da 
necessidade para 
tomar drogas 
alguma vez 
mais. Sens  ão

Dor

Sensaç
ão 

Indese
jad

a

Sensação

Emoção

Dor
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Emoção
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O CAMINHO DE SAÍDA
Apenas Scientology consegue manejar de forma completa os efeitos das 

drogas.

Os meios de retirar uma pessoa das drogas são agora conhecidos – manejo 
nutricional e Processos Objectivos para auxiliar a pessoa a atravessar 
qualquer período de tratamento de desintoxicação.

O próximo passo é o Programa de Purificação. Este programa é para 
qualquer pessoa que consumiu drogas ou qualquer pessoa sujeita a substâncias 
tóxicas de qualquer espécie.

E depois de ter conseguido completar com sucesso o Programa de 
Purificação, receber o processamento no Rundown para Drogas termina 
completamente o manejo espiritual e mental dos efeitos das drogas.

Sem métodos funcionais para manejar os efeitos das drogas, muitas 
pessoas estão condenadas a viver com grilhetas químicas. Se bem que as 
drogas aparentem ter benefícios de curto prazo, elas apenas mascaram os 
problemas, não os resolvem.

Outras abordagens ao problema das drogas têm falhado principalmente 
devido a uma falta de conhecimento. Falta-lhes um conhecimento verdadeiro 
da mente, existe pouco ou nenhum conhecimento da verdadeira natureza 
espiritual do Homem, e os efeitos das drogas na mente e no ser são 
desconhecidos. O resultado é uma abordagem materialista (“o Homem é um 
animal”) que ignora estes factores fundamentais e cruciais. Tudo isto somado 
leva a uma ineficácia provada.

Scientology, por seu lado, tem um programa de reabilitação usando um 
método extremamente eficaz e prático porque não apenas se dirige aos pro-
blemas correctos, mas porque vai à fonte real desses problemas.

Através do entendimento da verdadeira natureza do Homem, os métodos 
de manejar os factores bioquímicos, mentais e espirituais das drogas existem 
de facto.

Scientology tem as respostas. �
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Eis alguns exercícios, que pode fazer para o ajudar a aumentar a compreensão e 
a capacidade para aplicar a informação contida neste livro.

1 Olhe em volta da zona onde vive ou trabalha e descubra exemplos de drogas
ou toxinas. Olhe por exemplo, para as etiquetas dos produtos contidos no
armário de medicamentos, ou para as etiquetas de alimentos, etc. Faça isto
até conseguir identificar com facilidade exemplos de drogas no seu meio
ambiente.

2 Olhe à volta no seu ambiente e repare em exemplos dos efeitos do uso das
drogas na sociedade.

3 Obtenha os ingredientes do Cal-Mag e faça um copo, seguindo as indicações
contidas neste livro.

4 Procure um amigo ou alguma pessoa que sabe que consumiu drogas e dê-
lhe processamento num dos Processos Objectivos contidos neste livro
até que a pessoa tenha bons indicadores e tenha tido uma cognição como
resultado do processo. Repita isto com outras pessoas até que se sinta
confiante na sua capacidade para utilizar estes processos.

5 Ensine alguém acerca do assunto das drogas usando a informação contida
neste livro, conseguindo que a pessoa saiba o que são as drogas e quais
os seus efeitos, e a única solução eficaz para elas, como foi descoberto em
Scientology.
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Uma comparação 
do uso do álcool 

e droga pelos 
adolescentes nos 

Estados Unidos e 
uma amostra 

representativa de 
cientologists 

indica o valor de
Scientology na 

resolução do 
problema da 

droga.

69,7%

89,5%
Estudantes do  

Ensino 
Secundário

Estudantes do 
Ensino 

Secundário

 PROMOVE O VIVER LIVRE DE DROGAS

ientologists

ientologists

Uso de Álcool Uso de Drogas de Rua

0%
10,2%

RESULTADOS DA APLICAÇÃO 

Os programas de reabilitação de toxi-
codependentes subsidiados pelos governos 
em todo o mundo continuam a falhar 
apresentando uma taxa de sucesso 
lastimável de 15%. Isto significa que oitenta 
e cinco em cada cem toxico-dependentes 
continuam os seus hábitos de consumo – 
e isso não é sucesso algum. Mas os pro-
gramas de reabilitação usando a tecnologia 
de L. Ron Hubbard quase invertem este 
fraco rácio. Um estudo independente 
efectuado em Espanha, por exemplo, 
mostrou que 70% dos indivíduos gradua-
dos de um programa baseado na tecnologia 
do Sr. Hubbard não voltaram a consumir 
drogas. Na Suécia, outro estudo in-
dependente apresentou como resultado 
84% dos graduados de um programa 
semelhante continuavam livres de drogas 
depois de dois anos de terem terminado.

O programa de reabilitação do Sr. 
Hubbard é efectuado em organizações de 
Scientology em todo o mundo. Se tiver 
problemas com algum dos procedimentos 
apresentados neste livro, e precisar de 
ajuda, pode contactar a igreja de Scientology 
ou missão mais perto de si Ende

A eficácia conseguida através do uso dos 
métodos do Sr. Hubbard para salvar outras 
pessoas dos efeitos devastadores do con- 

conseguida ao obter esses resultados – é 
reflectida nas páginas seguintes.

Após ter iniciado o consumo de drogas 
com treze anos, um homem americano, 
finalmente, depois de nove anos de consumo, 
admitiu para si mesmo que era dependente 
das drogas. Decidiu fazer alguma coisa para 
abandonar o consumo de cocaína e outras 
drogas antes que estas lhe destruíssem a 
vida por completo. Eis a história:

“Entrei para o exército americano porque 
pensei que a disciplina me poderia ajudar a 
afastar o hábito e manter-me longe das drogas, 
mas como atirador pára-quedista, acabei por 
consumir tanta cocaína como tinha consumido 
na vida civil. Cerca de um quarto da minha 
divisão usava drogas e costumávamos 
chamar-nos ‘os passadores voadores’. Por isso 
saí do exército ao fim de três anos de uso de 
drogas. Obviamente precisava de outra coisa 
que não a vida militar para me ajudar a 
manejar o meu problema. Entrei em vários 
programas de desintoxicação nos cinco anos 
seguintes. No entanto só com a tecnologia de
L. Ron Hubbard consegui viver uma vida livre 
de drogas. Desde essa altura, tenho ajudado 
outros a livrar-se da dependência e a abandonar 
o consumo de todo o tipo de drogas desde a 
heroína ao álcool, usando o programa.”

O Programa de Purificação é o único 
programa verdadeiramente eficaz existente 
no mundo no seu género, segundo a opinião 
de um médico de Amsterdão, Holanda.
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Após o exame de toxicodependentes, antes, 
durante e depois do Programa de Purificação, 
estes são os seus comentários:

“Na minha opinião, o Programa de 
Purificação desenvolvido por L. Ron Hubbard 
é o único que tem provado ser eficaz na prática. 
Falo com experiência uma vez que tenho tido 
contacto com viciados antes de iniciarem o passo 
de desintoxicação do Programa de Purificação. 
Quando fazem os passos preparatórios no 
início do programa, as pessoas já se modificaram 
de tal forma que por vezes me ponho a 
pensar que me enganei e que não estou ao pé 
de um ex-dependente de heroína.”

Reflexões de um pai acerca do seu filho 
Roberto, durante um período de quatro 
anos:

“Há quatro anos atrás, o Roberto 
regressou a casa depois de ter efectuado um 
período de treino nos Fuzileiros, muito sossegado 
e retirado, e sem qualquer interesse em trabalhar 
ou em distrair-se; sem qualquer impulso 
normal para descobrir o seu caminho na 
vida. Parecia piorar a cada semana que 
passava, sempre muito deprimido e apático; 
devido à minha ingenuidade, nunca suspeitei 
que as drogas fossem o problema.

“Após muitas visitas a médicos e clínicas, 
os médicos concordaram em medicar o meu 
filho com Ritalina, a droga alteradora da 
mente, ‘para melhorar a sua forma de 
raciocinar’. Esta droga, controlada pelo governo, 
supostamente deveria ajudá-lo a entrar na 
‘forma normal de raciocinar’ e fazer as coisas 
que as outras pessoas ‘normais’ fazem.

“O Roberto tornou-se dependente desta 
droga a ponto de tomar centenas de comprimidos 
por semana. Se bem que este medicamento fosse 
supostamente controlado, médicos sem escrú-
pulos mesmo assim o receitou. Ele tornou-se

um toxicodependente legal. No estado de 
espírito em que fiquei, chamei os médicos 
e ameacei-os de os processar legalmente, 
mas o meu filho encontrava sempre outro 
médico pronto a fazer algum dinheiro rápido 
que lhe passava mais medicamento.

“Tornou-se tão difícil viver com ele e 
ficou tão mau que foi capaz de mentir, de 
nos roubar e de ameaçar a mãe. Finalmente 
fiz com que fosse preso por furto de vulto 
para que saísse de casa e com a esperança 
de que o choque da prisão o trouxesse de 
volta à realidade. O juiz deixou-o sair de 
novo em liberdade condicional, e e e conti- 

a.

“Estávamos a atingir o ponto de rotura 
e considerávamos já mandá-lo para a prisão 
antes que se aleijasse ou que eu o aleijasse 
(que Deus não o permita).

“Estava a ver televisão uma manhã e vi 
dois jovens a falar num programa acerca de 
problemas de droga e insistindo que podiam 
ajudar se lhes telefonassem, eu assim fiz. Depois 
falei ao meu filho e combinámos um encontro. 
Na sequência deste encontro o Roberto foi para 
um centro em Los Angeles que usa a tecnologia 
do Sr. Hubbard. Começaram a trabalhar 
com ele 24 horas  24 horas  o ajudar 
a sair das drogas.

“O Roberto começou a mudar para 
melhor – e oh, que mudança! Acabaram 
as drogas. Ele vinha a casa aos fins-de- 

suas conversas eram inteligentes e actuava 
sensatamente.

“Quatro meses passaram e Roberto melhorou 
semanalmente, nunca mais importunou a 
mãe, nunca mais pediu o impossível ou 
para ‘alterar’ as coisas para conseguir os 
seus fins.

por para

-semana e estava calmo e controlado, as 

nuou a tomar a Ritalin
l
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“Ele conseguiu realmente vencer as drogas
e está definitivamente a caminho de conseguir
alguma coisa que valha a pena na sua vida.

“Os nossos amigos e outras pessoas
perguntam-nos como conseguimos ter um filho
tão educado, polido e inteligente nas suas
conversas. Eu apenas sorrio e digo que ele
trabalha com um grupo de pessoas em Los
Angeles que ajudam os jovens a caminhar na
estrada da vida.

“Boa sorte Roberto,
do teu Pai.

“E muito obrigado a todos os seus amigos
no Centro.”

A alegria de criar foi restaurada numa
artista musical quando foi capaz de se livrar
dos efeitos das drogas.

“Como artista, uma das mais importantes
capacidades é estar altamente atenta
relativamente ao que os outros músicos estão a
pensar e a fazer. Durante o programa de
Purificação manejei os efeitos de muita
marijuana e também de anestésicos medicinais.

“Um dia a minha consciência como que
irrompeu para um nível completamente novo
– cores, sons... todas as minhas percepções se
alargaram e enriqueceram. Eu estava bastante
entusiasmada com isto; no entanto, o melhor
ainda estava para acontecer. Naquela noite eu
fui ensaiar e logo desde o início pude dizer que
algo estava diferente e melhor. Como grupo,
estivemos toda a noite aquilo a que chamamos
de ‘como um só’– aquele estado incrível onde
te sentes próximo e intensamente consciente
do que cada pessoa está a fazer e do que vai
fazer a seguir. Toda a tua atenção está fora de
ti próprio e das mecânicas do tocar e totalmente
colocada na criação da música!

“Era estável e sem esforço. A audiência e
os membros da banda estavam todos espantados
com a diferença.

“Essa sensação não tem preço.”

Anos de dependência da heroína levou
um casal ao limiar da morte, sem via de
retorno.

Felizmente a irmã do marido introduzi-os
às descobertas do Sr. Hubbard acerca das
drogas e com isso conseguiram recuperar a
sua saúde e o seu interesse pela vida.

“Quando eu e o meu marido começámos
o programa de reabilitação de drogas do Sr.
Hubbard, ambos éramos viciados em heroína
e também usávamos outras drogas. Três médicos
tinham dito ao meu marido que ele não tinha
muito tempo de vida. Ele estava a ter ataques
constantes; o seu coração e a respiração até
chegaram a parar em três alturas diferentes
e eu mal fui capaz de o salvar. Estávamos
desesperados, quando a minha cunhada nos
falou acerca da tecnologia de reabilitação do
Sr. Hubbard.

“Encontrámos um Centro que entregava
o programa e fizemos a retirada – que foi
surpreendentemente fácil. Estávamos espantados
pela maneira fácil e eficiente como resultou,
especialmente considerando a quantidade de
drogas que tomámos.

“Depois fomos para o programa de
Purificação. A sauna foi muito dura mas ajudou
ter eliminado todas as drogas antigas dos
nossos corpos. Quando o meu marido terminou,
disse ter sentido como se um nevoeiro se
tivesse levantado da sua cabeça. Eu senti-me
de novo como uma adolescente, tudo novo e
vibrante. Quanto ao resto do programa, ajudou
a retirar as obsessões da minha cabeça e
trouxe-me para tempo presente de forma a
não estar mais a viver no passado.
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“O programa deu-me uma nova perspectiva 
sobre a vida. Já não tenho mais ânsia de drogas 
e tenho o meu marido de volta totalmente 
recuperado. Ele parece não ter quaisquer 
problemas. É tão saudável como qualquer um 
que nunca tenha tomado drogas antes.

“Eu gostava de agradecer às pessoas do 
centro por nos terem devolvido as nossas vidas 
e permitido que tenhamos uma vida feliz, 
saudável e livre de drogas.

“Nós decidimos ficar no Centro para 
ajudar outros a alcançarem vidas livres de 
drogas e tentar tornar todo este planeta livre 
de drogas. Sinto como se pudesse alcançar 
qualquer coisa. Sinto-me nova outra vez, não 
sob aquele peso das drogas que me manteve 
em baixo por tanto tempo.”

Uma mãe, em Milão, Itália, entrou em 
desespero ao ver o seu filho degradar-se sob o 
efeito devastador das drogas. O seu desespero 
mudou para esperança e depois para 
felicidade ao ver seu filho ser recuperado 
para ela, através da tecnologia de reabilitação 
de drogas do Sr. Hubbard.

“A esperança de que o meu filho pudesse 
ficar livre de drogas estava comigo desde há 
muitos anos. Mas dia após dia sentia-o a 
afastar-se de mim. Eu vi o momento da sua 
reabilitação distante, muito distante.

“Então o meu filho inscreveu-se num 
centro de reabilitação de drogas que usava a 
tecnologia do Sr. Hubbard. Tenho que confessar 
que não acreditei que funcionasse. Ele esteve 
no centro à volta de oito meses, mas eu receava 
que ele uma vez de volta a casa começasse a 
tomar drogas de novo, pois tivemos experiências 
similares no passado. Mas disse a mim mesma

que devia ter confiança e coragem mais uma 
vez.

“Agora faz quatro anos que o meu filho 
tem estado completamente em ordem. Ele 
nunca voltou às drogas, tem um bom trabalho 
e vejo que ele tem muita autoconfiança no que 
faz.”

Existência significava escorregar montanha 
abaixo na direcção de desastre total para 
um Inglês, até que um amigo dele o ajudou 
a parar, dar a volta e escalar para cima, para 
uma vida que vale a pena viver.

“Antes de encontrar o programa de 
reabilitação das drogas do Sr. Hubbard tinha 
tomado drogas durante dezasseis anos. Come- 

passei para anfetaminas, LSD e comprimidos 
para dormir. Segui assim durante mais ou 
menos dez anos antes de me envolver no abuso 
“na moda” de cocaína. Eu pensei que estava 
realmente em contacto com o sentido da vida. 
Mas isso foi só o efeito da minha mente e meu 
corpo que, agora sei, estavam completamente 
poluídos pelas drogas (venenos) que tinha 
estado a tomar. Durante todo este tempo, eu 
não podia manter um trabalho responsável 
ou tomar responsabilidade pelos assuntos 
normais do dia-a-dia.

“O crime ficou a ser a outra parte da minha 
vida. Enquanto a minha necessidade de drogas 
aumentava, também aumentava a gravidade 
dos crimes que cometia. Eu fiquei muito 
interiorizado em mim mesmo e achava difícil ter 
uma conversa normal sobre seja o que for. 
Os meus poderes de autocontrolo estavam 
totalmente inexistentes e depois de um incidente 
criminal espec fico, encontrei-me mais uma 
vez na prisão. Como o meu moral estava 
muito baixo, a heroína era uma maneira

cei por fumar marijuana e pouco tempo depois 
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confortável de escapar da realidade do que 
estava a passar com a minha vida. Depois de 
três meses na prisão fui posto de volta na 
sociedade, para continuar aonde tinha deixado. 
Mas infelizmente, para mim e para a sociedade, 
eu estava agora viciado em heroína.

“Todas as minhas esperanças e ambições 
se tinham desvanecido e agora estava 
inevitavelmente na descida. O crime tornou-se de 
novo uma forma de vida de todos os dias. Mas não 
tinha controlo nenhum e antes de compreender 
o que estava a fazer, tinha-me metido em 
confusões ainda mais sérias.

“Finalmente, sob a insistência da minha 
família, comecei a longa batalha para 
superar os meus vícios. Passei por muitos 
programas de desintoxicação em várias
clínicas, desconfortáveis e sem sucesso, 
que me custaram mais de $25.000. Mas 
pouco tempo depois de cada desintoxicação, 
eu estava de volta tomando heroína de novo. 
Não entendia porquê, cada vez que voltava 
à sociedade com intenções positivas, eu 
acabava por voltar ao estado de espírito 
de que não podia manejar a vida sem 
heroína.

“Por sorte, eu encontrei uma pessoa 
que sabia dos incríveis sucessos da técnica 
de reabilitação das drogas do Sr. Hubbard. 
Comecei o programa e, depois de muito 
pouco tempo, tinha posto controlo na minha 
vida – provavelmente pela primeira vez.

“Desde que acabei o programa eu sei 
que tenho um futuro e que posso viver o resto 
da minha como sendo o resto da minha 

“Se estás procurando uma saída, aqui 

Existem muitos que nunca sucumbem às 
pressões e sedução do abuso de drogas, 
demasiado comum na sociedade de hoje. 
Mas até estas pessoas provavelmente não 
escapam aos efeitos nocivos de tantas 
substâncias prejudiciais que penetram o 
mundo moderno – pesticidas, detritos 
industriais, poluição do ar, conservantes 
alimentares e aditivos; a lista segue. O 
programa do Sr. Hubbard oferece uma 
resposta aos efeitos espirituais negativos deste 
ataque químico. Por esta razão, o programa 
de Purificação atraiu muito não só os que 
tinham estado sujeitos aos estragos de drogas 
da rua, mas os que tinham tido uma vida 
relativamente livre de drogas. A história
seguinte dá um exemplo deste facto.

“Antes de fazer o programa de Purificação 
eu não era de todo o que se poderia chamar 
de ‘drogado’. Eu tomava alguns copos e tinha 
tomado drogas medicinais algumas vezes, mas 
isso era tudo. Eu não pensava que isto podia 
ter muito efeito em mim. Apesar disso, 
quando ouvi falar do programa de Purificação 
interessei-me logo. Pensei que todos os químicos 
que tinha ingerido durante os anos, em comida 
embalada, o ar mau da cidade, água da 
torneira e por aí adiante, podiam ter algum 
efeito sobre mim. Bem, eu tinha razão!

“Depois de fazer o programa as 
mudanças em mim eram incríveis. Eu 
costumava ter dores de cabeça todo o tempo. 
Pensava que era simplesmente uma coisa 
com a qual teria que viver. Depois do 
programa de Purificação desapareceram 
e nunca mais voltaram.

“Mas mais importante, senti-me 
totalmente puro e muito mais em tempo 
presente. Muito descansado e desperto e 
aqui . Fez uma grande diferença.”

 

está. Eu sei.” ’‘

vida, e não só ‘dia-a-dia’.
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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 pr ncipio dos anos 30 e
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-submarinos. Tendo ficado parcialmente cego e aleijado por causa de
ferimentas 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 . 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. 
audição: o mesmo que processamento. Ver processamento 
neste glossário. 
auditor: uma pessoa treinada e qualificada na aplicação 
dos processos de Scientology a indivíduos para o seu 
melhoramento. O termo vem do latim audire, “ouvir”. 
Ver também processamento neste glossário. 
cognição: um novo entendimento da vida. É uma 
declaração do tipo “Quem diria? Eu. . .”; algo que a 
pessoa subitamente compreende ou sente.
havingness: a sensação de que se tem ou possui; 
pode também ser descrita como o conceito de ser 
capaz de alcançar ou não ser impedido de alcançar.
indicador: uma condição ou circunstância que surge 
durante um processo que indica (aponta ou mostra) se 
o processo vai bem ou mal. Por exemplo, a pessoa a 
receber o processamento aparentar estar mais brilhante 
ou estar mais bem disposta seriam bons indicadores. 
Ver também processo neste glossário. 
linha do tempo: o registo acumulado de todos os 
quadros de imagem mental de uma pessoa. Ver também 
quadros de imagem mental neste glossário.
processamento: uma forma especial de aconselhamento 
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. processo: 
um conjunto exacto de instruções ou uma sequência 
de acções levados a cabo para realizar um resultado 
desejado.
Processo Objectivo: um tipo de processo que ajuda 
uma pessoa a pôr a sua atenção para fora de si mesma 
e para o meio ambiente e às pessoas nele. Objectivo 
refere-se às coisas exteriores, não aos pensamentos ou 
sensações do indivíduo. Os Processos Objectivos tratam 
do real e observável. Eles requerem que a pessoa 
reconheça ou encontre alguma coisa exterior a ela 
própria.
quadros de imagem mental: imagens tridimen-
sionais coloridas com som e cheiro, assim como 
todas as outras percepções mais as conclusões ou 
especulações do indivíduo. São cópias, feita na mente, 
das percepções de uma pessoa de alguma ocasião 
no passado, apesar de em momentos de inconsciência 
ou de consciência diminuída estes existirem abaixo do 
nível de consciência do indivíduo.
realidade: aquilo que parece ser. A realidade é fundamen-
talmente acordo; o grau de acordo alcançado por pessoas. 
O que nós concordamos em ser real é real.

restimulação: reactivação de uma memória passada 
desagradável devido a circunstâncias semelhantes no 
presente aproximando-se das do passado.
Rotinas de Treino: exercícios de treino que capacitam 
uma pessoa de melhorar o seu nível de capacidade de 
comunicar. Ao fazer estes exercícios a capacidade de 
qualquer pessoa comunicar com outros pode ser 
marcadamente melhorada. 
rundown: uma série de passos destinados a manejar 
um aspecto específico da vida de uma pessoa e que 
tem um fenómeno final conhecido.
Rundown de Purificação: um programa de 
exercício, de suar na sauna, nutrição e dum 
horário pessoal adequadamente ordenado. É destinado 
a purificar e limpar do corpo duma pessoa todas 
as impurezas acumuladas tais como drogas, 
insecticidas, pesticidas, conservantes alimentares 
e outras toxinas que pela sua presença e efeitos 
restimulativos poderiam impedir ou atrasar a liberação 
do Ser, espiritualmente, através do processamento 
de Scientology.
Rundown para Drogas: uma série de processos que 
aborda os quadros de imagem mental relacionados 
com o ter tomado drogas. O resultado do Rundown 
para Drogas é a liberdade dos efeitos nocivos das 
drogas, dos medicamentos e do álcool, e liberdade da 
necessidade de tomá-las. 
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. 
somático: uma palavra usada em Scientology para 
designar qualquer sensação do corpo, doença, dor ou 
desconforto. Soma significa “corpo” em grego. 
tempo presente: o tempo que é agora e que se torna 
no passado quase tão rapidamente como é observado. 
É um termo aplicado livremente ao ambiente tal como 
este existe agora. 
thetan: a própria pessoa – não o seu corpo ou o seu 
nome, o universo físico, a sua mente ou outra coisa 
qualquer – é aquilo que é consciente de ser consciente; 
a identidade que é o indivíduo. O termo thetan foi 
inventado para eliminar qualquer possível confusão 
com antigos e inválidos conceitos. Provém da letra 
grega theta que os gregos usavam para representar 
pensamento ou talvez espírito, ao qual um n é adicionado 
para fazer um substantivo no moderno estilo 
usado para criar palavras em Engenharia.
TR: abreviatura de Rotina de Treino. Ver Rotinas de 
Treino neste glossário.
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