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“A humanidade trocou os valores de amor e verdade pela frivolidade do prazer

imediato”. (JOANNA DE ÂNGELIS; FRANCO, 1994)

Podemos observar a difusão de diferentes tipos de drogas lícitas e

ilícitas entre crianças, jovens e adultos. Segundo a autora Joanna de Ângelis,

observa-se que mesmo com o desenvolvimento tecnológico o homem se

encontra insatisfeito. Os espíritos encarnados no Planeta Terra se apresentam

deslumbrados com a comodidade e o prazer; ficaram acostumados às

sensações diferenciadas e apresentam dificuldade para se observarem a si

mesmos e encontrar a plenitude íntima e a realização transcendente.

Na fase da adolescência, os jovens estão mais vulneráveis ao

consumo de drogas e demais substâncias prejudiciais à saúde, devido a

diversos fatores, como a busca por novas experiências, s necessidade de

aceitação em determinado grupo social, a busca da independência, além de

fatores socioeconômicos, ambientais, culturais e religiosos. Há fatores

incentivados pela mídia, ao se transmitir uma imagem ilusória de sucesso,

felicidade e bem-estar associada à droga (TAVARES DE MORAES ATTY,

2020). Umas das drogas mais consumidas no mundo é o tabaco, que abre

portas para o início em outras drogas. Em 2017, o tabagismo foi responsável

por cerca de 7,1 milhões de mortes e 182 milhões de vida afastadas por

problemas de saúde relacionada ao consumo de drogas em todo o mundo

(STANAWAY et al., 2018).



No livro “Driblando a Dor”, de Luiz Sérgio, há uma importante

discussão sobre a inserção dos jovens no mundo das drogas. Os jovens

procuram as drogas por diferentes motivos, entre eles problemas com a família,

consigo mesmos, por modismo... Em suma, é porque seus colegas de infância

estão usando, é por pura curtição, é para relaxar e “transcender” (LUIZ

SÉRGIO, 2000). No mundo o alvo da indústria do tabaco são os adolescentes,

uma vez que cerca de 90% dos fumantes atuais começaram a fumar antes dos

18 anos (ESMAEIL et al., 2020). Devido às propriedades da nicotina e sua

estrutura química a sua capacidade viciante persiste na vida adulta.

O narguilé (também conhecido como narguile ou narguilê) e o cigarro

eletrônico (e-cigarette) são cada vez mais populares, principalmente entre os

adolescentes, devido à grande variedade de sabores utilizados e à percepção

equivocada de serem menos prejudiciais que os cigarros

convencionais(ESMAEIL et al., 2020; STANAWAY et al., 2018). Além de seus

efeitos adversos à saúde, o uso de narguilé e de cigarro eletrônico durante a

adolescência mostrou estar associado ao aumento do uso subsequente de

cigarros convencionais e drogas ilícitas (BARNETT; LIVINGSTON, 2017;

ESMAEIL et al., 2020).

No Brasil, o início do uso do tabaco ocorre precocemente na

população, pois muitos jovens provam o tabaco aos 11 anos de idade. Uma

forma de consumir tabaco que vem se destacando é o narguilé, que também é

conhecido como cachimbo d’água. A expansão mundial do narguilé,

influenciada pela mídia, torna-se um importante problema de saúde pública

(MORPHOLOGY, 2017). A fumaça do narguilé contém todos os agentes

tóxicos da fumaça do cigarro e, em maior quantidade, inclusive a nicotina que

provoca o vício (BARNETT; LIVINGSTON, 2017). Diversos cientistas estão

considerando o narguilé como uma epidemia mundial, e outros estudos estão

relacionando o uso do narguilé a várias doenças (BARNETT; LIVINGSTON,

2017; DE OLIVEIRA NODARI1 et al., 2019; SOUZA; RABAHI, [s.d.];

STRUCTURES, 2004; TAVARES DE MORAES ATTY, 2020).

O narguilé é um produto de fácil acesso, e inclui aditivos com

inúmeros sabores e aromas atrativos aos jovens. Estudos demonstram que,

durante o uso do narguilé, são liberadas concentrações mais elevadas de



produtos tóxicos cancerígenos que são inalados pelos seus usuários e pelos

que estão no mesmo ambiente, durante dias.

O uso por cerca de uma hora de narguilé equivale a consumir cerca

de cem cigarros, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (TAVARES DE

MORAES ATTY, 2020). Além de incluir 4,7 mil substâncias tóxicas presentes no

cigarro comum, o fumo do narguilé possui concentrações superiores de

nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias cancerígenas,

As inúmeras substâncias já foram identificadas na fumaça do narguilé e 23

são cancerígenas; entre elas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos,

compostos heterocíclicos, aminas aromáticas primárias, aminas

N-heterocíclicas, nitrosaminas específicas do tabaco e metais, responsáveis

por doenças cardiorrespiratórias e câncer, além da nicotina, que causa

dependência (TAVARES DE MORAES ATTY, 2020).

Estudos relatam que os fumantes têm três vezes mais probabilidade

de fazer uso de bebida alcoólica, oito vezes mais propensão ao uso de

maconha e 22 vezes mais propensão ao uso de cocaína. O uso do tabaco

também prejudica a aptidão física do indivíduo. O tabagismo também está

associado com uma série de outros comportamentos de risco, tais como brigas

e envolvimento em relações sexuais desprotegidas e aumento do risco de

câncer de pulmão (MORPHOLOGY, 2017; SADEGHI et al., 2020; TAVARES

DE MORAES ATTY, 2020).

Na fase da adolescência, a dependência química atua no córtex

pré-frontal do cérebro, que está relacionado ao aspecto da maturidade física. O

jovem, antes de atingir a fase adulta, seus mecanismos cerebrais estão

imaturos, como o sistema de recompensa cerebral, que está associado ao

processo de tomada de decisões. Logo, há dificuldade na tomada de decisões

e para fazer escolhas importantes, levando-os à impulsividade e a

comportamentos que envolvem riscos à saúde. O sistema motivacional do

cérebro dos jovens é o mesmo ativado pelo uso de substâncias psicoativas.

Como este mecanismo ainda está em desenvolvimento a sua estimulação pelo

uso de drogas pode acelerar mudanças neurais que são próprias da

dependência, conferindo ao adolescente vulnerabilidade ao desenvolvimento

de diferentes tipos de transtorno mental (BARNETT; LIVINGSTON, 2017).



Não há droga segura, todas vão causar danos; é questão de tempo. E

o corpo espiritual – perispírito - também é lesado, considerando-se a questão

do intervalo para a colheita, que nem sempre é imediata. As lesões vão

aparecer no transcorrer do tempo, seja aqui na Terra, com o indivíduo ainda

encarnado, seja desencarnado, ou na próxima existência. A lei é justa e

soberana na vida: semeou, vai colher, ou, nos dizeres de Jesus: “A cada um

segundo suas obras”. Com a condição de que o amor pode atenuar nossas

contas.

No “Livro dos Espíritos”, a questão 368 traz a seguinte afirmação: “o

exercício das faculdades (do espírito) depende dos órgãos que lhes servem de

instrumento. (…)”. Na questão 369, por sua vez, há a seguinte afirmação: “os

órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma,

manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de

perfeição dos órgãos…”(KARDEC, 1857). Na questão 645, Allan Kardec questiona

e os Espíritos respondem o seguinte:

Questão 645 – Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na

atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível?”

“Arrastamento, sim; irresistível, não; porquanto, mesmo dentro da atmosfera

do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São Espíritos que tiveram a força de

resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre

os seus semelhantes.” (KARDEC, 1857).

O uso de drogas causa uma satisfação ilusória e passageira, pois o

prazer que a droga oferece vai diminuindo com o passar do tempo, dando lugar

a sensações desagradáveis. Uma alternativa para prevenção seria a

valorização do jovem através dos esportes, das artes e de um suporte

espiritual. Sabemos que artistas, atletas, são muitas vezes usuários e

propagadores de drogas. No esporte o uso das drogas esta muitas vezes

associado a ansiedade e angústia. Artes e esportes são importantes, mas não

são suficientes, pois também é necessário o suporte espiritual, acompanhado

de orientações como a de Leon Denis, que orienta a ensinar nossos jovens a

olharem para dentro de si e a usufruir intuições sobre metas e objetivos da

encarnação (DENIS, 1905).



O espírito encarnado que faz o uso de drogas está em companhias

espirituais na mesma sintonia, devido às vibrações que estão sendo emitidas,

pois nossa vibração é fator determinante para atrair os desencarnados.

Quando abrimos as portas espíritos viciados, somos nós que proporcionamos a

atração, e quando essa atração se refere aos vícios, obviamente existe uma

parceria consentida. Quando se praticam meditações, preces e pensamentos

construtivos, sempre com o pensamento no amor universal, as influências

espirituais certamente serão outras. Muitas descobertas científicas notáveis

para a humanidade, como também notáveis manifestações da arte em pintores,

músicos e poetas. foram realizadas quando vivenciaram o processo criativo,

após um pequeno descanso e apagamento de excitação intelectual (DENIS,

1905).

Segundo a questão 385 d’O Livro dos Espíritos’, no período da

adolescência, “o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual

era...”(KARDEC, 1857). Ou seja, quando está a passar ou a sair da

adolescência, o espírito depara-se com a sua realidade íntima, com o que ele

foi antes de reencarnar. Toda essa bagagem multissecular entra em confronto

com as informações e a educação que recebeu desde que se iniciou a sua

atual reencarnação (CARLOS CAMPETTI, 2015).

Luiz Sérgio Afirma que a família é o único remédio que existe contra

as drogas. “Se a mãe e o pai estiverem presentes na vida do filho, dificilmente

ele buscará fora do lar quem o adote”. A necessidade da família à mesa do

café, no almoço e no jantar; os pais assumirem o comando de seu lar, para que

seus descendentes não se percam na turbulência das águas do mar da vida.

Hoje, não querem arcar com as responsabilidades do lar. O trabalho e a vida

social deixa os pais muito ocupado, seus filhos sentem muita solidão e, assim,

buscam a droga por companhia (SÉRGIO, 2005). Conforme afirma Joanna de

Ângelis:

Na adolescência, a conquista da identidade é muito relevante e relativamente

complexa. Fase de mudanças sob todos os aspectos, ao jovem parece

confuso distinguir qual, quem ou como é o verdadeiro eu. Igualmente, diante

de tantos papéis a desempenhar na sociedade, é por ele iniciada uma busca

na tentativa de encontrar a sua identidade no conjunto, aquela que melhor se

ajuste à sua escala de conceitos (FRANCO, 1997).



A maioria dos dependentes químicos, ao ingerirem bebidas alcoólicas, ativam a

memória emocional do prazer e surge um forte desejo de consumo, permeado de

apelos obsessivos. Agravando-se a situação, vem o isolamento familiar e social,

buscando o adicto a convivência somente dos que lhe partilham a viciação. Quanto

aos que desencarnam nesta situação, conforme Emmanuel esclarece no livro Ceifa de

Luz:

Se atravessam as barreiras da desencarnação em semelhante desequilíbrio,

conservam no corpo espiritual os estigmas da prática indébita que os levou à

degeneração dos seus próprios centros de força. Alucinados e dependentes

das drogas, demoram-se em regimes de reajuste e, quando recobram a

própria harmonia, reconhecem-se dilapidados por si mesmos nos

mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para

reencarnações difíceis em que o berço terrestre lhes servirá de cela

hospitalar (XAVIER, 2010).

Deixando claro, assim, as dificuldades futuras que esperam nossos irmãos,

que seguem esse caminho no curso da existência terrestre.

Reduzir o consumo de drogas poderá se tornar realidade quando os

espíritos encarnados na Terra progredirem no aspecto espiritual, educacional e

social. No aspecto espiritual o homem adquirirá a consciência ética, a certeza

da centelha divina nos corações humanos, a compreensão da finalidade da

vida e da importância do esforço individual para a reforma íntima e a evolução

espiritual (SANTOS, 2017).

Estar atento ao comportamento de nossos jovens, acompanhar o

crescimento destes de forma participativa, dentro de uma filosofia cristã,

buscando entendimento através do diálogo e dos bons exemplos é

fundamental para a prevenção das más inclinações, ainda inerentes aos

mundos de provas e expiações. A recomendação do Cristo “vigiai e orai , nos

remete às recomendações do Espírito Joanna de Ângelis que propõe a todos

nós um posicionamento efetivo em relação às drogas (JOANNA DE ÂNGELIS;

FRANCO, 1994).
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