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Narcóticos não acalmam
O Dente que morde a alma.
(Narcotics cannot still the Tooth/ That nibbles at the soul)
Emily Dickinson*
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É melhor sentir dor do que ser indiferente.
Clarice Lispector

“Penso, logo existo”. O homem civilizado vem se especializando na função pensamento, será que
não é hora de ele sair da unilateralidade e conscientizar-se da e desenvolver a função sentimento?

Por que uma edição revisada e ampliada?

Para responder, preciso ir ao que deu origem ao livro. O livro nasceu de uma necessidade de
comunicar a um público maior o que aprendo trabalhando na área da adicção e de uma gratidão
aos Doze Passos e às Irmandades, cujas relevâncias e papéis parecem-me pouco apreciados em
relação a seus potenciais.
Quando passei num concurso da Secretaria Estadual de Saúde do RJ para trabalhar como médica
homeopata num centro de tratamento e reabilitação de adictos, procurei pelo Dr. Oscar Cox,
médico homeopata e referência na área das dependências, e uma de suas orientações foi: “Vá a
reuniões abertas de grupos anônimos, AA, NA, Al-Anon, Nar-Anon N/A, DASA, JA ...” Além disso, o
Dr. Oscar Cox formou um grupo de Estudo dos Doze Passos, ao qual veio se juntar a Sra. Lilia
Catão, também estudiosa da área.
Indo aos grupos e estudando os passos, percebi que algo em mim começava a se modificar.
Escutar os depoimentos de mente e coração abertos reconhecendo a minha humanidade na
humanidade do outro já era, de alguma forma, transformador, enquanto o estudo e a aplicação
dos Doze Passos forneciam um método e um direcionamento à transformação interior.
Tão logo comecei a estudar a teoria Junguiana fui fazendo paralelos entre ela e o processo de
recuperação via as Irmandades Anônimas com seus Programas de Doze Passos. Depois, vendo a
incompreensão de pessoas distantes das Irmandades sobre a sua proposta e o quanto sua
programação era subutilizada por pacientes frequentadores de AA e NA, resolvi escrever a
respeito, daí nascendo a primeira edição do livro.
A seguir, um colega de trabalho, Dr. Domingos, resolveu abrir um grupo de Passos e pedi para
participar. Desde então, junto a pacientes e usando o Guia de NA como roteiro, estudamos os
passos. É uma troca riquíssima e baseada nos princípios espirituais de honestidade, mente aberta
e boa vontade, em que todos, sem exceção, percebem a si e ao colega crescendo, ainda que em
espiral. Mesmo que aparentemente repitamos velhos erros, sabemos que estamos um ponto
acima.
A vivência e o estudo nos anos que se seguiram à primeira edição trouxeram novas percepções

sobre a programação e o fenômeno da drogadição e senti a necessidade de partilhar algumas
delas com os leitores. Além disso, descobri pequenas incorreções e fatos importantes que não
constavam da primeira edição, por exemplo, o encadeamento de fatos que começaram com uma
atitude de Jung frente a um paciente alcoólico seu e culminaram na criação do AA.
Também senti serem necessários: desenvolver mais as ideias sobre as bases da drogadição;
ressaltar que a discussão sobre as drogas não pode se dar ao largo da questão sobre os valores de
nossa sociedade; detalhar um pouco mais cada passo; apontar mais alguns aspectos relativos à
prevenção; explanar sobre algumas frases repetidas regularmente pelos jovens como “ser livre é
poder fazer o que se quiser” (isso é ser escravo dos próprios desejos e interesses, egoísmo, e é não
pensar nas consequências de nossas escolhas, das quais somos prisioneiros) e “a vida é para ser
curtida” (valor cultural atual, porém apenas servir-se da vida gera vazio de sentido.).
Os Doze Passos não são o único meio de uma transformação interior, mas são um meio valioso em
uma época em que vemos renascer um anseio pela espiritualidade após o materialismo, o
cientificismo e o dogmatismo e/ou fanatismo religiosos terem afastados o ser humano do
exercício da espiritualidade e gerado um vazio de sentido ou existencial. Essa é uma convicção que
nasceu da vivência trabalhando com adictos e do estudo da psicologia Junguiana.
Esta nova edição revisada não pretende ser um ponto final, mas uma ampliação do assunto,
reflexo do meu próprio amadurecimento (ampliação da consciência pela vivência) que está em
processo. O programa espiritual de Doze Passos é processual, contínuo e não termina com o
décimo segundo passo, assim como a recuperação, vista como um processo de revelar e encarnar
o divino em nós pelo caminhar de nossa natureza animal para uma mais divina (ou humanista, se
preferir), é gradual e infindável. Portanto, o livro não é e não pode ser definitivo.

Prefácio da 1a Edição

Prefaciar um livro especial mobiliza sentimentos especiais e díspares. Num primeiro momento
encantamento e honra pelo convite, mas, como é a vida em sua alternância, logo em seguida se
fez presente temor, ― será que saberei apresentar toda a riqueza das articulações feitas pela
autora?

Tenho acompanhado Daniela por alguns anos desde a Especialização em Psicologia Junguiana
no IBMR. Sempre presente e profunda em seus questionamentos e apresentação de trabalhos,
que chamavam atenção por serem extensos e fundamentados. Fiquei feliz quando fui convidada
para ser sua orientadora de monografia – drogadição em suas articulações com a psicologia
junguiana. Médica, trabalhando com a realidade do mundo das drogas, com uma sensibilidade
humana incomum nos tempos atuais, ela apresenta uma bagagem de experiências e demanda
teórica de rara intensidade. Citando Clarice Lispector, “É melhor sentir dor do que ser indiferente”,
acho que Daniela sente até dor demais, pois trabalha com a alma. Portanto, um trabalho especial
de uma pessoa especial e com muita experiência.

Assim trilhamos nosso caminho de compartilhar ideias, estrutura de trabalho, mas sempre
tendo que puxar o freio de mão, pois ela sempre queria aprofundar mais algum aspecto de seu
trabalho. Dizem os sábios que devemos nos sentir perfeitos em nossas imperfeições, e Daniela
precisava incorporar um pouco esta aprendizagem.

Este livro veio articular a realidade do mundo das drogas com seus fascínios e cruéis danos à
realidade do processo de Individuação, proposto por Jung. Veio desmistificar a realidade da
drogadição e mostrar que é uma doença físico-emocional e espiritual e não um descontrole
mental, quais os tratamentos possíveis, o valor dos grupos de mútua ajuda e a necessidade do
encontro espiritual, como última esperança da operação de resgate da identidade e dignidade
vital.
Compulsão, a Repetição ― dinâmica que predomina nos tempos atuais. Compulsão por beleza:
mito da eterna juventude, comida em excesso ou falta, bebida, dinheiro fama, sexo, drogas lícitas
e/ou ilícitas, entre tantas outras, estes são os valores atuais, que desvelam o quanto estamos cada
vez mais distanciados da realidade espiritual. Na demanda inconsciente destes valores, as pessoas
se identificam, giram em torno deste obscuro objeto de desejo... Na atualidade, nossos heróis,
estão enfrentando dragões em busca deste viver alienado de nossas raízes mais profundas, do que
alimenta nossa alma. Como diz o poeta Lenine: “A vida é tão rara. A vida é tão rara... Enquanto o
mundo pede um pouco mais de calma, o corpo pede um pouco mais de alma...”

Lembrando Cora Coralina em seu poema A Procura, andamos pelos caminhos da vida
procurando FAMA, FORTUNA, FELICIDADE/PRAZER... mas o que de fato nos apazígua é encontrar a
FORTALEZA. Seus versos expressam a mesma verdade de Jung, ao dizer que precisamos forjar um
eu que suporte a verdade. Mas nossos jovens, em especial, não estão sendo educados para a
resiliência, para fortaleza, mas sim pra a satisfação imediata dos desejos, sejam eles quais forem.
Os valores da Sociedade do Espetáculo estão focados nas demandas do corpo, do sexo, do prazer,
da contínua satisfação dos desejos... Os vícios nos entorpecem e trazem a ilusão da satisfação
plena, assim ficamos escravos dos seus efeitos. Afirma Daniela que as adicções às drogas são como
uma espécie de cápsulas protetoras, que dificultam cada vez mais a relação com a realidade;
encapsulado, o indivíduo não sabe mais o que constitui o sentimento de identidade. Podemos
visualizar a dimensão deste vazio ao assistir o BBB ― como disse Bial ― eles são nossos heróis.
Entorpecidos pelas drogas no sentido mais amplo, vive-se sem enfrentar os riscos, as frustrações
que fazem parte da vida e fortalecem nosso eu.

Metanoia, processo de mudança de mentalidade, normalmente se faz presente em períodos
de clamor no deserto, sensação de não ter mais saída etc., quando se vive a sensação da derrota
do eu, do nada mais a fazer. Diante desta constatação abre-se o recurso da busca interior, um
mergulho no além do eu, num poder interior superior, contata-se com o Si-mesmo. Segundo Jung,
a pessoa vai descobrir o que a suporta quando ela não está mais em condições de suportar a si
mesmo. Neste ponto, alcança-se a base fundamental do processo de resgate do eu, da
personalidade. Parodiando Jesus no Calvário, é como se a pessoa dissesse ― Afasta de mim este
cálice... Faça-se a vossa vontade...

Inaugura-se uma nova fase na vida do adicto. Surge uma luz no túnel, nasce a esperança,
passa a haver a possibilidade de sentido, demanda-se honestidade, mente aberta e boa vontade.
Sente-se fortalecido, guiado, inspirado pelo Si-mesmo, pelo Poder Superior ― PS. Este processo
de sofrimento, dor, perda de si mesmo, destruição, possibilidade de resgate, início da nova
caminhada ― 12 Passos, o fortalecimento da crença em si mesmo pelo encontro com o Poder
Superior, estão descritos neste livro, que seguramente vai orientar a muitos.
“Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos”, afirma Jung.
Concluo com palavras finais de Daniela:
“Enquanto o indivíduo trabalha externamente, no seu interior, o inconsciente através da sua
atividade compensatória orientada pelo Si-mesmo também trabalha, culminando na
transformação, mais tarde percebida pelo indivíduo, em que sua personalidade se amplia e o
processo de recuperação ganha novo vigor”.

Dulcinéa da Mata Ribeiro Monteiro.
Psicóloga, Analista Junguiana, Gerontóloga, Conselheira em Aposentadoria, Mestre em Educação,
Professora em cursos de Especialização do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação - IBMR,
do Hospital Pró-Cardíaco e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
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O processo espiritual de recupera&#xe7;&#xe3;o e alguns aspectos do programa de
recupera&#xe7;&#xe3;o de A.A. e N.A. s&#xe3;o analisados utilizando-se de conceitos da
psicologia de Jung.
Como as drogas atuam na consci&#xea;ncia? Qual a rela&#xe7;&#xe3;o entre a adic&#xe7;&#xe3;o
a drogas e cultura e seus valores? E entre valores e nossos sentimentos? E destes com a
espiritualidade? O que &#xe9; espiritualidade? E religi&#xe3;o? Por que o Programa de Doze
Passos &#xe9; espiritual? &#xc9; preciso crer em Deus para se recuperar por A.A ou N.A.? O que
significa ser honesto, ter mente aberta e boa vontade? S&#xe3;o imprescind&#xed;veis? Em que
boa vontade difere de for&#xe7;a de vontade? Qual o papel do anonimato? Qual o efeito da
frequ&#xea;ncia a grupos e da partilha no indiv&#xed;duo? O que significam e o que ocorre nas
experi&#xea;ncias do fundo do posso e do despertar espiritual?
Neste livro, a autora responde a estas e outras quest&#xf5;es baseando-se no pensamento de C.G.
Jung, cuja hist&#xf3;ria cruza-se com a de Bill (cofundador do A.A.), influenciando no surgimento
de A.A., e conclui que o programa de recupera&#xe7;&#xe3;o espiritual dos grupos de
m&#xfa;tua-ajuda transforma o Ser e responde &#xe0; necessidade humana de dar-se um sentido
&#xe0; vida. Portanto, o programa dos Doze Passos n&#xe3;o se restringe aos adictos e pode ser
&#xfa;til e ben&#xe9;fico a qualquer ser humano numa busca espiritual.
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