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As terapias, popularmente, chamadas 
de alternativas visam auxiliar e complementar 
outros tratamentos. Elas não conflitam e nem 
pretendem substituir e/ou excluir outras mo-
dalidades de atendimentos, como o médico e 
o psicológico. Exemplos disso são a psicote-
rapia holística, psicologia transpessoal, florais 
de Bach, psicanálise, acupuntura, massagens, 
fitoterapia, homeopatia, cromoterapia, etc. 
Geralmente são excelentes alternativas com-
plementares aos tratamentos convencionais, 
sem utilizar qualquer droga medicamentosa.

Nesse artigo, vou abordar a PSICO-
TERAPIA HOLÍSTICA, com a qual trabalho e 
tenho muitos anos de experiência, como um 
caminho auxiliar e/ou complementar para 
o tratamento da dependência química, mas 
lembrando, também, que auxilia no tratamen-
to de outros problemas psíquicos, emocionais 
e comportamentais. 

Caminhos terapêuticos, alternativos e complementares, para o auxílio de pessoas com problemas de dependências

A psicoterapia é um conjunto de técnicas 
aplicadas por um psicoterapeuta, objetivando a 
melhoria da qualidade da saúde e, consequen-
temente, o crescimento e realização pessoal.

A palavra holística vem do holismo 
que significa a busca da compreensão de 
fenômenos em sua totalidade. Na Psicotera-
pia Holística considera-se tudo o que pode 
influenciar a pessoa, em seu sistema: corpo, 
mente e espírito. Analisa e estuda a influência 
de ambientes, de comportamentos, a falta 
de capacidades e habilidades, sistema de 
crenças, valores, identidade, espiritualidade, 
desbloqueios, registros negativos e condicio-
namento mental positivo. 

Essa terapia procura identificar as 
causas e consequências de traumas, conflitos, 
medos, fracassos, repetição de padrões nega-
tivos, baixa autoestima, etc. 
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Trabalha-se os pensamentos, hábitos, 
história de vida, relacionamentos afetivos, 
interpessoais e intrapessoais, conflitos, trau-
mas, medos, ansiedade, tristeza, angústia, 
culpa, compulsões, dependências, codepen-
dência, etc...

A Psicoterapia Holística trabalha a mente, 
aplicando técnicas, comprovadamente eficazes, 
de várias abordagens modernas, não relaciona-
das à psicologia convencional, tais como: a PNL 
- Programação Neurolinguística, Hipnoterapia 
Ericksoniana, Hipnose Condicionativa, Psicote-
rapia Reencarnacionista com Regressões Tera-
pêuticas, Florais de Bach e Neurossemântica. 

O processo terapêutico, com uma visão 
holística, proporciona ganhos imensuráveis 
para o SER. A pessoa, que se coloca dispo-
nível para “limpar” sua história de medos e 
de limitações, adquire uma nova perspectiva 
sobre si mesma, com resultados impactantes 
em toda sua atuação, tanto na vida pessoal 
quanto na profissional. 

Os benefícios vão muito além do inves-
timento efetuado: qualidade de vida, auto-
motivação, parte emocional em equilíbrio, 
autoamor, clareza mental, tomada de deci-

sões mais acertadas, fluidez, mais felicidade, 
leveza, paz interna, etc...

Na questão do uso indevido de subs-
tâncias psicoativas  (drogas psicoativas em 
geral, incluindo as lícitas: álcool e tabaco), 
a pessoa com problemas provenientes da 
dependência química apresenta muitas dis-
funcionalidades em seus comportamentos, 
pensamentos e crenças, que impactam nega-
tivamente nas pessoas em seu entorno.

Conhecemos, através de estudos cien-
tíficos, que toda substância psicoativa usada 
de forma abusiva pode desencadear efeitos/
sintomas de dependência. A psicoterapia é re-
comendada para o tratamento de transtornos 
psíquicos relacionados com o uso de substân-
cias psicoativas.

Como caminhos alternativos de ajuda 
ao dependente químico, apresento nas próxi-
mas páginas as abordagens que têm propor-
cionado excelentes resultados: 

São elas, a Hipnose Condicionativa, a 
PNL (Programação Neurolinguística), a Hipno-
se Ericksoniana, a Neurossemântica e Florais 
de Bach.
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HIPNOSE CONDICIONATIVA
É  uma abordagem considerada 

como terapia muito breve e utiliza a 
hipnose como ferramenta. A hipnose 
pode ser definida como um estado al-
terado de consciência ou percepção.

A hipnose é um estado de pro-
fundo relaxamento, que leva a pessoa 
ao sono terapêutico (hipnótico), onde 
o sensor crítico (racional) é afastado. 
O consciente e inconsciente da pessoa 
ficam concentrados e mais receptivos 
às sugestões e induções terapêuticas. 
Todo ser humano é condicionado 
desde o momento do nascimento, até 
o último dia de sua vida.

Nessa abordagem, trabalha-se 
apenas o lado positivo da mente, na 
forma de ordem e comando. É feito 
o bloqueio de registros negativos 
existentes, onde estão as “causas” do 
processo da dependência. Em segui-
da, instalam-se, na memória, regis-
tros que vão gerar aversão direta à 
droga utilizada e com isso alteram-se 
comportamentos e atitudes. 

Para evitar crise de abstinência, 
são criados mecanismos que desviam 
a vontade pela droga. Assim, a pessoa 
consegue desenvolver reações ao 
meio ambiente, para evitar as recaí-
das, gerando, com isso, auto eficácia 
no enfrentamento aos desafios de 
uso da droga.

Com o processo da hipnose, po-
demos atingir a mente, em níveis mais 
profundos, descondicionando os regis-
tros já instalados e recondicionando-a 
com novos registros positivos. A pes-
soa é levada a uma regressão de idade 
até o momento da concepção e, nesse 
momento, vai eliminando mentalmen-
te os registros negativos e tudo que a 
incomoda ou a incomodou um dia. 

Com essa abordagem não se 
investiga os registros da memória, 
apenas elimina toda carga emocional 
negativa de registros mentais, desde 
a concepção, gestação e nascimento, 
bem como de experiências incômo-
das e/ou traumáticas da infância ou 
adolescência. Em se tratando de de-
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pendência química instalada, deduz-
-se que a mente está em desiquilíbrio, 
doente, vibrando de forma negativa 
e atraindo pensamentos, emoções e 
comportamentos recorrentes. 

A Hipnose Condicionativa é 
uma abordagem terapêutica que tra-
ta a mente, com ferramentas adequa-
das a cada caso. Foi criada através de 
anos de pesquisas e patenteada por 
seu criador o prof. Luiz Crozera.

A Hipnose Condicionativa ajuda 
os dependentes químicos, através do 
trabalho direto das causas emocionais 
do problema, em sua mente mais pro-
funda. Não há a necessidade de interna-
ção e/ou isolamento, nem de remédios. 

Essa abordagem proporciona 
a libertação do uso da droga e ajuda 
a pessoa a se reintegrar à sociedade. 
Acelera o processo de desintoxicação 
do corpo e gera motivação geral para 
atividades saudáveis. Consequente-
mente, há o aumento da autoestima, 
a baixa da ansiedade, a melhoria nos 
relacionamentos familiares e inter-

pessoais, capacitando a pessoa a se 
desenvolver e alcançar seus objetivos 
pessoais e profissionais.

Essa técnica é aplicada nas seguin-
tes condições: 

1) A própria pessoa deseja, verdadei-
ramente, parar de usar drogas lícitas 
(álcool e tabaco) e/ou ilícitas (maco-
nha, cocaína, crack, etc.). 

2) A pessoa deve estar em boas con-
dições mentais (sanidade mental).

Como se processa o tratamento?  

Primeiro a pessoa passa por uma 
sessão de avaliação, onde é feita uma 
análise de suas queixas e preenche uma 
ficha com toda informação necessária 
para a elaboração do tratamento. 

Cada sessão tem a duração 
aproximada de uma hora. Quanto à 
quantidade de sessões, varia-se de 
acordo com cada caso. Podem ser 
necessárias de 5 a 10 sessões.   

Cada sessão tem quatro fases: 

1ª ) Relaxamento profundo; 
baixa da frequência mental; 2ª ) Trata-
mento, com o uso de mecanismos de 
descondicionamentos e recondicio-
namentos dos sentidos de percepção, 
controle da abstinência com desvio 
da vontade; 3ª ) Bloqueio definitivo 
de registros traumáticos e causas 
emocionais e por último a 4ª) Saída 
do relaxamento. 

De acordo com informações do 
próprio prof. Crozera, há um índice 
de cura de 80%, para as pessoas que 
querem mesmo se libertar das drogas. 
Para essas pessoas que querem se li-
bertar das drogas, já na primeira sessão, 
sentem-se motivadas para as mudan-
ças que desejam; a ansiedade abaixa e 
ficam livres de crises de abstinência. 

Lembrando que a participação e 
o interesse da família é muito impor-
tante para a recuperação do depen-
dente. As recaídas podem ocorrer 
durante ou pós tratamento se houver 
pressão psicológica gerada por confli-
tos familiares, sociais ou profissionais.
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PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA
Dois outros caminhos, com 

excelentes tecnologias que podem 
promover mudanças rápidas, são: 
a Programação Neurolinguística, 
conhecida por PNL, e a Hipnose Eri-
cksoniana. Essas abordagens podem, 
de fato, criar em minutos mudanças 
rápidas que antes levavam meses, 
anos e até décadas. 

Mas, o que afinal nos faz acredi-
tar que a mudança rápida é impossível 
e que é doloroso promover mudanças?  

Em primeiro lugar, costuma-
mos vincular sentimentos negativos à 
mudança rápida. Em segundo lugar, 
tendemos a responder ao que nossa 
cultura prega, que devemos lamentar 
por um determinado período e só 
depois mudar. 

A grande maioria das pessoas 
acredita que mudanças rápidas e 
permanentes não existem, o que não 
corresponde à realidade de muitas 

outras que já passaram por esse pro-
cesso de transformação. E quais os 
ingredientes para efetuar mudanças 
rápidas de comportamentos, atitudes, 
crenças, emoções negativas, traumas, 
fobias, compulsões, etc.? 

Um primeiro ingrediente é 
acreditar  que algo em nossa vida tem 
de mudar. Podemos ficar repetindo 
que “temos”, “devemos” e “precisamos” 
mudar, mas, com isso, só geramos mais 
tensão em nosso sistema: corpo e men-
te, e, ainda assim, não vamos mudar. 
Mudamos quando realmente algo tem 
de ser mudado; quando nos conscienti-
zamos que alguma coisa tem de mudar. 
A partir dessa programação, geramos 
uma energia de prontidão para a mu-
dança e nos motivamos a mudar aquele 
algo que tem de ser mudado. 

O segundo ingrediente é assumir 
a responsabilidade por nossa própria 
mudança e não esperar que o outro nos 
mude, para depois colocar a culpa nele. 

Nós é que devemos assumir 
o comando interno para mudança. 
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Ninguém nos muda, mas quando 
queremos mudar algo, nós podemos. 
Podemos ter a ajuda de alguém para 
efetuar a mudança, mas ainda assim, 
a responsabilidade para efetuar a 
mudança é nossa. 

O terceiro ingrediente é acredi-
tar que podemos mudar. Se não acre-
ditarmos que podemos mudar, não 
conseguiremos mudar nada. Tal é a 
crença, tal será a lei que nos governa-
rá. Se não acreditarmos que podemos 
mudar, não mudaremos. 

É essencial acreditar na possibi-
lidade de mudar a si mesmo e aí sim, 
a mudança acontecerá.

“Se você acredita que pode ou se 
você acredita que não pode, de qual-
quer jeito estará certo.” Henry Ford

Com a PNL você pode mudar 
sua vida!  Afinal, o que é a  PNL? 

É a Programação Neurolinguís-
tica. Você programa seu cérebro para 
os resultados que deseja alcançar.

Neuro: vem de cérebro. Nossos 
comportamentos nascem dos proces-
sos neurológicos dos cinco sentidos.

Linguística: linguagem. Usa-
mos a linguagem para ordenar nos-
sos pensamentos, comportamentos e 
nossa comunicação com os outros.

Programação: procedimento. 
Como organizamos nossas ideias 
para produzir resultados.

A Programação Neurolinguística, 
ou simplesmente PNL, estuda como 
nosso cérebro e mente funcionam, 
como os pensamentos são criados e, 
como podemos reprogramar o conte-
údo de nossos sentimentos, estados 
emocionais e comportamentos. 

É uma ciência que proporciona 
ao ser humano uma maneira efetiva 
de utilizar o cérebro para alcançar 
os resultados desejados. Ela faz o 
estudo de experiências internas, que 
desencadeia o autoconhecimento, e 
proporciona o desenvolvimento do 
potencial criativo. 

Como e quando surgiu a PNL?

Richard Bandler e John Grin-
der foram os desenvolvedores das 
técnicas da PNL fazendo observações, 
na Universidade da Califórnia. Eles 
conseguiram descobrir as estratégias 
de pessoas vencedoras, em sua área 
de atuação, que ultrapassavam os 
estados limitantes e obtinham su-
cesso. Descobriram a maneira como 
essas pessoas criavam seus objetivos 
e como era a estrutura da estratégia 
desse processo de pensamento.

 Concluíram, então, que as 
pessoas vencedoras superavam suas 
limitações pessoais e potencializavam 
suas qualidades e recursos intelectu-
ais. Descobriram que elas chegavam 
ao sucesso e tinham a capacidade de 
tomar decisões e habilidades para a 
comunicação.  

E, como a PNL pode ajudar pessoas 
com problemas de dependência? 

Desde que a pessoa tenha equi-
líbrio mental e esteja realmente dis-
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posta a mudar pode ter seu cérebro 
reprogramado para os resultados que 
deseja.  Há “programas” no cérebro 
que trazem resultados indesejáveis. 
Determinados programas podem ter 
surgidos na infância: medos de desa-
fios, medo de animais, medo de falar 
em público, medo de avião, medo de 
elevador, medo de rejeição, de aban-
dono, ansiedade, angústia e assim por 
diante. Há pessoas que se programa-
ram para focar o negativo, ou naquilo 
que não querem. Como, também, há 
pessoas que se programaram para se-
rem tímidas, desconfiadas, medrosas, 
inseguras, etc... Em algum momento 
de sua vida, essa informação foi insta-
lada em seu cérebro.

A PNL possui muitas estratégias 
e técnicas, que ajudam você a mudar 
seus resultados, a alcançar seus objeti-
vos, para eliminar vícios e compulsões 
em geral: drogas lícitas ou ilícitas; 
compras compulsivas, comer compul-
sivo, jogo, etc. Ao invés de lamentar, 
podemos agir em direção aos nossos 
objetivos. Podemos criar um mun-

do positivo, primeiro dentro de nós, 
transformando nossos pensamentos e 
agindo para realizar o que, verdadeira-
mente, queremos no mundo objetivo. 
Com atenção e foco, podemos con-
quistar tudo que criamos.

“O ser humano é capaz de mudar o 
mundo para melhor, se possível, e 
de mudar a si mesmo para melhor, 
se necessário.” Viktor E. Frankl

“A definição de insanidade é fazer a 
mesma coisa continuamente e espe-
rar resultado diferente.” Albert Einstein.
Como é feito esse tratamento?  

Na primeira sessão, é feita uma 
avaliação do caso, com o levantamen-
to de sintomas e comportamentos 
recorrentes de uso de drogas. Há o 
preenchimento de uma ficha com da-
dos pessoais, queixas, lembranças do 
passado e resultados esperados. 

Esse processo terapêutico não 
tem tempo determinado para finali-

zar, pois cada caso é um caso e deve 
ser avaliado individualmente, mas se 
encontra entre as psicoterapias de 
modalidade breve, com resultados 
excelentes para a obtenção do que se 
deseja e qualidade de vida. 

São sessões semanais de cin-
quenta minutos cada uma e a pessoa 
vai renovando a continuidade até onde 
se dispor a se trabalhar internamente e 
alcançar os resultados desejados. 

Como se processa cada sessão? 

A sessão, basicamente, é como 
de uma terapia convencional, mas com 
o diferencial de ser bastante prática, 
com a aplicação de técnicas e não 
apenas de conversas. As técnicas de 
PNL alteram a programação cerebral 
onde o problema foi criado e, portanto, 
eliminam as limitações e reprogramam 
a mente para os resultados desejados. 

Nessa modalidade, são utiliza-
das, também, vivências de hipnotera-
pia Ericksoniana, exercícios de Neu-
rossemântica e Florais de Bach. 
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HIPNOSE ERICKSONIANA 
A terapia Ericksoniana, ou hip-

noterapia, tem como objetivo modi-
ficar o comportamento, a resposta 
sensorial e a consciência da pessoa. O 
hipnotista dirige a pessoa para que ela 
espontaneamente mude seu compor-
tamento. Quando uma pessoa tem um 
sintoma, por definição está indicando 
que não pode ajudar a si mesma. Seu 
comportamento é involuntário. 

O fóbico, o compulsivo, o alco-
ólico ou a família angustiada insistem 
em modos que causam sofrimento, 
enquanto protestam que não podem 
fazer nada, a não ser se comportar 
como fazem. 

Problemas emocionais ou físi-
cos em que a hipnoterapia pode ser 
usada: tabagismo, alcoolismo, ema-
grecimento, fobias, tristezas, ansieda-
de, problemas sexuais, problemas de 
fala, programas compulsivos, terapia 
de regressão de idade, dores crôni-
cas, baixa autoestima e melhoras na 
concentração ou memória.
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A hipnoterapia é o uso da hipnose na 
busca da superação de diferentes sofrimentos 
de base emocional, e por vezes, orgânico.

A terapia Ericksoniana foi criada por 
Milton H. Erickson, M.d., que é considerado o 
pai da Hipnose moderna. Erickson desenvol-
veu poderosas formas de comunicação que 
possibilitam passar conteúdos de uma forma 
sutil, onde a pessoa começa a desenvolver 
novas aprendizagens e consequentemente 
apresentar melhoras. Quando se usa a hipno-
se para tratar um problema físico ou psicoló-
gico, chamamos o processo de hipnose clínica 
ou de hipnoterapia. 

A hipnose pode ser definida como um 
estado alterado de consciência ou percepção. 
Em termos simples, a hipnose é um estado de 
profundo relaxamento no qual o consciente 
e o inconsciente do cliente podem ser focali-
zados por ficarem mais receptivos à sugestão 
terapêutica. 

Quase todo mundo já experimentou 
alguma forma de hipnose em algum momen-
to da sua vida. Pense numa vez em que você 
dirigia em uma estrada e se pegou, por um 
breve momento, inconsciente daquilo que 

estava fazendo, ou uma vez em que estava 
tão envolvido em um programa de televisão 
que nem se deu conta quando alguém entrou 
na sala. 

Na verdade, toda hipnose é autohip-
nose e a pessoa está sempre no controle. 
Não há nada a temer, porque a hipnose é 
um processo completamente seguro quando 
é usada profissionalmente. O relaxamento 
que se experimenta será sempre agradável e 
regenerador.

NEUROSSEMÂNTICA
A Neurossemântica–NS, utilizada na 

psicoterapia holística que pratico, tem como 
fundamento a PNL; podemos dizer que é uma 
forma avançada de PNL. A PNL se concen-
tra na mente representativa; a NS na mente 
autorreflexiva. Ela tem como objetivo alterar 
e atualizar os significados de nossas crenças, 
ações, ideias, palavras e experiências. Essa fer-
ramenta é aplicada nos processos de psicote-
rapia juntamente com a PNL e a Hipnoterapia, 
conforme relatado anteriormente.
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FLORAIS DE BACH
Outro excelente caminho au-

xiliador, para tratar as emoções. Os 
florais de Bach não são remédios, são 
essências superiores de plantas para 
problemas emocionais. 

Quando a harmonia entre o 
espírito, a mente e o corpo se rom-
pe, surgem os mais diversos estados 
emocionais negativos, os conflitos que 
preparam terreno para a doença física. 
A terapia floral busca o equilíbrio e a 
restauração dos recursos emocionais, 
que se expressam no corpo físico, cola-
borando com a cura. Os florais tratam 
pessoas e animais e não doenças. 

Quando nos sentimos bem, rea-
lizados e felizes, estamos em equilíbrio 
com tudo e conseguimos transmitir 

aos nossos familiares e amigos so-
mente bons fluidos. No entanto, com 
os acontecimentos da vida, às vezes, 
precisamos de um pouco de ajuda para 
alcançarmos este equilíbrio e seguir-
mos em frente. É nesse momento que 
os Florais de Bach podem ajudá-lo.

Criados por um médico inglês 
nos anos 30, os Florais de Bach são 
38 essências de plantas e florais que 
podem ajudá-lo a administrar as 
pressões emocionais do dia-a-dia. 
Cada floral é indicado a uma emoção 
específica. Pode ser tomado individu-
almente ou misturado de acordo com 
o que estiver sentindo.

Pesquisas recentes sobre as 
emoções e o sistema imunológico 
reforçam o ponto de vista de que a 
saúde emocional e a saúde física estão 
relacionadas. Cada vez mais, peritos 
médicos concordam que uma mente 
saudável garante realmente um corpo 
saudável. Os Florais de Bach podem 
ajudá-lo a controlar os seus sentimen-
tos e aproveitar melhor a vida.

Dr. Bach O Mestre dos Florais - 1886 
- 1936

Edward Bach foi um médico de 
Harley Street, bacteriologista e pesqui-
sador bem conhecido. Identificou 38 
estados negativos da mente e criou 
uma essência floral ou de planta para 
cada um. Passou os últimos anos de 
sua vida num pequeno chalé chamado 
Mount Vernon e foi ali que ele con-
cluiu suas pesquisas. Hoje Mount Ver-
non é mais conhecido como The Bach 
Centre (O Centro Bach) e os atuais 
responsáveis continuam a produzir as 
tinturas mãe (o primeiro processo na 
elaboração dos Florais) utilizando em 
muitos casos os mesmos locais identi-
ficados por Dr. Bach nos anos 30. 

Somente a Assinatura Bach 
garante que você adquiriu os Florais 
de Bach Originais, elaborados como 
sempre foram desde os tempos de 
Dr. Bach, com tinturas produzidas 
exclusivamente no The Bach Centre 
em Mount Vermon. 

Fonte: Site Florais de Bach.
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GRUPOS DE AJUDA
E, por último, outro excelente 

caminho que indico, para auxiliar a 
recuperação de pessoas com proble-
mas de dependência química, é o gru-
po de mútua ajuda, que é uma ajuda 
terapêutica muito importante.  Há 
alguns grupos, bastante tradicionais 
e conhecidos, como o A.A. (Alcoólicos 
Anônimos), o N.A. (Narcóticos Anôni-
mos), o Amor Exigente, que ajudam 
dependentes químicos e familiares, 
através de reuniões, com depoi-
mentos dos próprios recuperados e 
prática da espiritualidade. 

Quem tiver interesse nesse tipo 
de ajuda, basta pesquisar no Google 
os nomes citados acima para localizar 
um grupo que funcione próximo ao 
seu lar. No entanto, nesse quesito, 
quero relatar excelentes resultados 
já obtidos, tanto para pessoas com 
problemas de uso/abuso de drogas 
quanto para os familiares, são os 
grupos terapêuticos. 

Possuo experiência por volta 

de quinze anos de prática, nesse tipo 
de grupo. Durante esses anos, obtive 
relatos/depoimentos fantásticos de 
mudança de comportamento e recu-
peração total. 

Como funciona esse tipo de grupo 
terapêutico? 

Trata-se de um trabalho volun-
tário onde me reúno com pessoas com 
problemas de dependências, codepen-
dência, depressão, ansiedade e baixa 
autoestima. As reuniões são gratuitas 
e a duração é de uma hora e meia. 
Nessas reuniões, há um breve estudo 
de um tema evangélico de Jesus, que 
traz ensinamentos para a superação 
desses problemas; meditação inicial e 
final; explicação científica sobre temas 
emocionais e transtornos mentais; e 
partilha dos presentes. 

É muito enriquecedor esse tipo 
de grupo, que traz um poder energé-
tico, muito poderoso, para as pessoas 
que realmente querem mudar suas 
vidas e acreditam que tenham a capa-
cidade de mudar. Recomendo!
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CONCLUSÃO
Considerando o problema de uso e 

abuso de drogas como muito complexo e que 
envolve, em sua raiz, fatores diversos que 
contribuíram para o seu surgimento, conclui-
-se que o tratamento e a recuperação da pes-
soa dependente química tornam-se, também, 
complexos e desafiadores. 

As substâncias psicoativas modificam o 
humor e alteram o funcionamento natural do 
cérebro, levando a pessoa a ter pensamentos 
distorcidos, crenças limitantes, emoções nega-
tivas e comportamentos disfuncionais. Todo 
seu sistema fica comprometido: físico, emocio-
nal, mental e espiritual. Por isso, há a necessi-
dade de se buscar o tratamento adequado a 
cada caso, mas cada pessoa deve estar dispos-
ta a se tratar. Caso contrário, nenhum trata-
mento surtirá o efeito desejado. 

Nesse complexo problema de depen-
dência de drogas, há também de se consi-
derar a família. Na abordagem sistêmica, 
consideramos o dependente químico como 
um sintoma da doença da família, com a co-
dependência instalada. Codependência é uma 
síndrome emocional com sintomas de raiva, 

culpa, ansiedade, frustrações, depressão, etc. 
O codependente, com familiar dependen-
te químico ou não, deixa de cuidar de sua 
própria vida para controlar a vida do outro. 
Nesse caso, é fundamental que os familiares  
também se tratem e que não exijam mudança 
somente do dependente químico.

Descrevi nesse artigo, alguns caminhos 
alternativos de ajuda terpêutica e auxílio às 
pessoas com problemas de uso e/ou abuso 
de drogas. Considero a Hipnose Condiciona-
tiva a abordagem mais breve, com resultados 
muito satisfatórios para um primeiro momen-
to do tratamento, sem crises de abstinência 
e sem internação. Com essa abordagem, a 
pessoa sai do quadro compulsivo/negativo 
em que se encontra e pode prosseguir com a 
Psicoterapia Holística. 

A Psicoterapia Holística vai descondi-
cionar a mente de conteúdos negativos, para 
que se possa obter auto eficácia no enfren-
tamento de ambientes contaminados e com 
pressões psicológicas, que poderiam conduzir 
a recaídas. Vai proporcionar, ainda, a elevação 
da autoestima, autoconfiança, desprogramar 
os gatilhos (acionadores da vontade do uso), 
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trazer-lhe autoconhecimento e gerar 
condições, técnicase recursos positi-
vos, para que alcance seus objetivos e 
viva uma vida mais feliz e produtiva. 

Compartilho com autores que 
destacam como provável causa dos 
vícios, em qualquer modalidade, a 
fuga de si mesmo, ou seja, a pessoa 
prefere anestesiar sua dor a ficar 
consciente e angustiada. O vazio 
interno, a angústia existencial e a 
ansiedade podem conduzir qualquer 
pessoa a ignorar sua dor anestesian-
do-a com a bebida, o fumo, comida 
em excesso, etc. Por isso, considero 
a visão holística tão importante na 
consideração do ser humano. 

Geralmente, é uma pessoa que 
está sofrendo muito e fugindo da re-
alidade com artifícios que causam de-
pendência e trazem mais sofrimento. 
Pessoas que usam drogas não sabem 
realmente o que querem da vida e se 
distraem com esses artifícios ilusórios 
e desenvolvem caminhos neurais, no 
cérebro, para a dor. 

Não compreenderam, ainda, que 
a felicidade vem de dentro e que po-
dem assumir o controle de suas vidas. 
Não sabem que podem mudar o foco, 
quando lembranças negativas afloram 
na mente. Não possuem habilidades 
sociais e interpessoais para lidar com 
os problemas mais corriqueiros.

Vendo o ser humano como uma 
pessoa completa em seu sistema: 
físico, emocional, mental e espiritual, 
pode-se identificar  mais facilmente as 
causas de seu sofrimento. Com a Psico-
terapia Holística, sou livre para abordar 
qualquer aspecto do ser humano des-
de o físico até o espiritual. Considero 
esses aspectos fundamentais para que 
a pessoa compreenda sua vida de uma 
forma mais positiva e feliz. 

Com a visão do conjunto, 
pode-se proporcionar uma compre-
ensão das causas de seus problemas, 
identificar qual o propósito de sua 
vida, qual sua missão, bem como o 
que está envolvido, em seu aspecto 
espiritual, com o uso de drogas. Se 

ainda não amadureceu sua vontade 
em querer mudar, a família pode es-
timulá-lo através do próprio exemplo 
em buscar ajuda terapêutica e conhe-
cimentos específicos para a solução 
dos problemas. É fundamental que 
a pessoa esteja sinceramente bus-
cando ajuda. A sinceridade de querer 
realmente ser ajudado, proporciona a 
abertura e a oportunidade do campo 
energético de cura ocorrer, no pro-
cesso terapêutico.

“A transformação do diálogo interior 
de Sou um dependente sem controle 
sobre minhas escolhas para Sou um 
ser espiritual capaz de usar meu dom 
de livre-arbítrio é a essência da cura.”

(Simon e Chopra, 2008, pág. 72).

Acredito, firmemente, no poder 
e na capacidade de mudança do ser 
humano. Basta, para isso, acionar sua 
vontade sincera em vencer a si mes-
mo para alcançar seus objetivos e se 
transformar em uma pessoa livre e 
feliz. Muita paz, luz e amor!
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