SOBRE O PROGRAMA

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE
TOXICODEPENDENTES

DO NARCONON INTERNACIONAL
O Narconon é um programa extamente eficaz para tratamento
do consumo de drogas, desintoxicação e reabilitação, que
utiliza técnicas desenvolvidas por L. Ron Hubbard.

A rede de Narconon extende-se mundialmente desde as suas
instalações centrais de reabilitação de drogas, Narconon Arrowhead,
as maiores instalações residenciais do seu género e centro de treino
para profissionais e voluntários de reabilitação de drogas.
Estabelecida em 2001, estas instalações principais estão localizadas
no meio de 87 hectares de floresta nas margens do Lago Eufaula no
sudeste de Oklahoma. Os Scientologists ajudaram a patrocinar a
criação de Narconon Arrowhead, que tem providenciado educação e
reabilitação a milhares de pessoas, e entregado internados a
profissionais de 47 estados dos EUA e 20 nações.
A Comissão para a Acreditação de Instalações de Reabilitação (CARF,
do inglês Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities), uma
organização de revisão independente reconhecida pelas agências
governamentais e seguradoras, acreditou o Programa Narconon em
Arrowhead desde que as instalações abriram. As avaliações CARF
relatam que vão de encontro a uma medida de resultados standard:
«Em termos de resultados, é muito superior.» Estudos europeus
equivalentes chegaram a conclusões similares.
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As instalações de reabilitação Narconon pelo mundo estão localizadas
em ambientes que providenciam privacidade e segurança aos
indivíduos para superarem as suas dependências e reconstruirem as
suas vidas. Cada um dos 50 centros providencia o âmbito completo
dos serviços Narconon, com mais de 70% daquelas pessoas que
completam o programa de dependência e reabilitação da Narconon a
permanecerem livres de drogas e de álcool.
O programa foi, desde o início, fundado nos princípios básicos
observados por L. Ron Hubbard: que um indivíduo é basicamente
bom, que ele é responsável pela sua própria condição, e que qualquer
pessoa pode melhorar a sua condição se lhe for dado uma forma
funcional para o fazer.
Este meio funcional de deixar a dependência das drogas começou na
Penitenciária Estatal do Arizona, quando William Benitez, um recluso
a cumprir uma sentença de 15 anos por acusações de narcotráfico,
descobriu um livro de L. Ron Hubbard: Scientology: Os Fundamentos
do Pensamento. Benitez percebeu que este continha ferramentas
para o libertar da toxicodependência que o tinha armadilhado desde
os 13 anos. Ele abordou os guardas prisionais, ao pedir a permissão
para estabelecer um programa de reabilitação de drogas dentro das
instalações. O seu pedido foi concedido e no dia 19 de fevereiro de
1966 Benitez começou uma experiência-piloto, ao inscrever 20
reclusos, tal como ele.

Com o apoio do Sr. Hubbard, Benitez estabeleceu subsequentemente
um Programa Narconon formal na penitenciária. Aquando da sua
libertação, após ter alargado a sua permanência na penitenciária
voluntariamente para completar a implementação do programa, ele
mudou-se para a Califórnia e abriu o primeiro centro residencial
Narconon. Com o apoio contínuo do Sr. Hubbard e dos Scientologists,
a Narconon continuou a expandir-se e é hoje o programa de
reabilitação de drogas mais proeminente mundial.
Desde o seu começo que o programa Narconon tem promovido uma
abordagem para a reabilitação de drogas sem a substituição de
drogas alternativas. Contudo, o programa inicial não lidava
directamente com a retirada.
Em 1973, o Sr. Hubbard pesquisou ainda mais para ajudar os
toxicodependentes a passarem através dos rigores da retirada com
segurança e com o mínimo desconforto resultou em procedimentos
de retirada livres de drogas. Quantidades específicas de suplementos
vitamínicos e minerais acompanhados por técnicas especiais acalmam
o stress mental e físico. Actualmente, o Programa Narconon inclui
uma bateria de procedimentos desenvolvidos para efectivar uma
retirada suave e relativamente indolor, seguido por desintoxicação
através do Programa de Desintoxicação Nova Vida de Narconon. Uma
vez livre de ânsia física, o estudante inscreve-se em Cursos de

Melhoramento da Vida que providenciam destrezas e ferramentas que
permitem que ele seja bem-sucedido na vida sem as drogas. Os
cursos permitem que o estudante assuma responsabilidade pelas
transgressões passadas, recupere o seu amor-próprio e aprenda a
identificar as pessoas no seu meio-ambiente prováveis que o
encoragem a voltar a consumir drogas.

Cursos de Perícias na Vida incluem:
o Curso Aprender Como Aprender: Providencia ao estudante
ferramentas de aprendizagem e literacia com o resultado de
compreensão e retenção de conhecimento significativamente
aumentada, tornando possível que o estudante aprenda.
Curso Bases da Comunicação: Inclui exercícios que extrovertem o
estudante e lhe permitem enfrentar a vida confortavelmente e
resolver problemas através da comunicação.

Curso Percepção e Orientação: Põe o estudante em comunicação com
os demais e o meio-ambiente. Extroverte o estudante de memórias
perturbadoras associadas com a toxicodependência ao permitir que o
estudante veja o mundo à sua volta.
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O Curso sobre os Altos e Baixos da Vida: Dá ao estudante a
capacidade para detectar e manejar aquelas influências no seu meioambiente que lhe poderiam fazer com que voltasse a consumir
drogas. Os estudantes ganham uma nova estabilidade perante
influências destrutivas e aprendem a escolher sensatamente os
amigos e conhecidos.
Curso de Integridade e Valores Pessoais: O estudante ganha uma
perspicácia sobre a ética, honestidade e integridade pessoal, ao
aprender o que é que significa assumir responsabilidade pelas
transgressões e libertar-se dessa forma dos efeitos nefastos das
acções prejudiciais do passado.
As Condições da Existência: Ensina ao estudante a aplicar passo-apasso os procedimentos para melhorar todas as atividades,
empreendimentos e relacionamentos. Com esta tecnologia, os
estudantes são capazes de reafirmar o seu autodeterminismo e traçar
um rumo de sobrevivência na vida.

O MÉTODO DE DESINTOXIFICAÇÃO

DA VIDA NOVA DO NARCONON
L. Ron Hubbard descobriu que as drogas e outros resíduos
tóxicos acumulados no corpo levam a uma decoberta
inovadora na reabilitação de drogas. O Sr.
Hubbard desenvolveu um método seguro, saudável e
cuidadoso de as purgar dos tecidos adiposos.

A Narconon Mediterrâneo em Espanha é uma de uma rede de instalações de reabilitação
de drogas e grupos que se espalham por nações, com uma taxa de sucesso que é o
quádruplo da média internacional.

Um regime de limpeza dos tecidos através de terapia de vitaminas e
minerais com exercícios cardiovasculares, sudação intensiva em
saunas com temperaturas não muito elevadas, e substituição
adequada dos fluidos e óleos com provas demonstradas na redução a
longo prazo dos efeitos físicos e mentais dos resíduos das drogas no
corpo.
Implementado na reabilitação de drogas da Narconon como o
Programa de Desintoxicação Nova Vida, os estudantes relatam
rotineiramente uma melhora significativa no pensamento, paz de
espírito e bem-estar. Eles também relatam que o programa reduz
grandemente ou elimina os desejos pelas drogas, o resultado de
eliminar as toxinas escondidas das drogas do corpo.
Mais de quatro décadas de estudos e relatórios de seguimento
validaram a teoria e prática deste procedimento.
A eficácia do Programa de Desintoxicação da Narconon é melhor
contada por aquelas pessoas que a experimentaram pessoalmente:

«Consumi drogas durante 13 anos. Estive dependente dos
opiáceos durante 10 anos. O programa foi a melhor coisa para
recuperar a minha vida. Estou muito mais energético, o meu
humor é muito estável, a minha ansiedade desapareceu, os
meus desejos desapareceram, os meus sentidos estão mais
puros, e no geral nunca me sentira assim desde que começara
a consumir drogas.»
«O Programa de Desintoxicação da Narconon fez-me sentir
vivo outra vez. Quando comecei, estava cansado, dolorido e
fraco. Depois, gradualmente, dia por dia, comecei a sentir-me
mais forte, mais feliz, mais saudável. Fui verdadeiramente
abençoado por ter experimentado este programa e por ter tido
a oportunidade de pôr a minha vida de volta nos trilho tanto
mental como fisicamente.»
«Sinto-me mais forte tanto emocional como mentalmente e
mais estável. A minha resistência física é maravilhosa. Sei sem
qualquer sombra de dúvidas que as drogas já não se
encontram no meu corpo. Tenho um futuro brilhante e um
óptimo sentido de bem-estar. Obrigado por uma tal
maravilhosa oferta.»
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AÇÕES DE PREVENÇÃO SOBRE AS
DROGAS
Em 40 anos de experiência a entregar reabilitação e prevenção
das drogas, os especialistas em educação sobre as drogas da
Narconon descobriram que os jovens que obtêm conhecimento
e compreendem os efeitos das drogas muito frequentemente
tomam a decisão de se manterem afastados do consumo de
drogas.

A abordagem da «tática do susto» frequentemente falha, nalguns
casos perpetua mesmo o consumo das drogas ao apresentar
informação que foi facilmente desacreditada.
O programa de educação sobre as drogas é baseado em provas. Um
par recente reviu os resultados do estudo do programa que mostra a
sua eficácia na redução do consumo de drogas entre os estudantes
do ensino secunrário.
A chave para o êxito da Narconon na educação sobre as drogas
encontra-se tanto no conteúdo como na entrega do programa.
Apresentações interativas contêm informação simples e factual sobre
os efeitos físicos e mentais das drogas assim como todas as outras
questões sociais relacionadas com a toxicodependência. A entrega do
programa inclui demonstrações práticas do material com ênfase na
aplicação na vida real.
NARCONON
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A Narconon providencia assim uma imagem realística do consumo
de drogas. Não diz apenas aos jovens «diz não»; educa-os para
chegarem àquela conclusão por eles mesmos e, ainda mais
importante, mostra-lhes como dizer não e exactamente ao que é que
eles estão a dizer não.
As apresentações da Narconon também exploram os problemas que
frequentemente estão subjacentes ao consumo de drogas. Com os
adolescentes, a causa pode frequentemente ser aborrecimento ou
uma incapacidade de comunicar com os demais. Portanto, outros
temas tais como estabelecer e alcançar metas são cobertos como um
método para evitar cair na armadilha da toxicodependência.
As apresentações educacionais sobre a droga da Narconon estão
divididas em vários temas:
■ Os efeitos físicos das drogas no corpo
■ Como é que as drogas afectam a mente?
■ Marijuana — o mito
■ A Verdade sobre o Ecstasy
■ A Verdade sobre a Metanfetamina
■ Drogas e Álcool: como é que os meios de comunicação afectam os
jovens
■ Tabaco, fumar e a sua saúde
■ LSD — uma das drogas actuais mais perigosas
■ Estabelecer e alcançar objectivos na vida, como é que isto elimina o
desejo por drogas
■ Pressão dos pares e resistir ao consumo de drogas

■ Dependência — como é que começa e o que é que mantém uma
pessoa dependente
■ Como é que as emoções têm um papel no consumo das drogas.

AÇÕES DA COMUNIDADE

PROGRAMA NARCONON:

CRIAR UMA SOCIEDADE SEM DROGAS

A NARCONON oferece apresentações naEDUCAÇÃO NAS
DROGAS numaGRANDE VARIEDADE DE LOCAIS — escolas,
instituições de caridade, igrejas e centros comunitários —
FORNECENDO INFORMAÇÃO ESSENCIAL acercaDOS ABUSOS

DE DROGAS.
Ao perseguir o objectivo para eliminar o consumo e
dependência de drogas, o staff e voluntários de Narconon
alcançam profissionais, professores, legisladores e membros
comunitários com as campanhas de educação sobre as drogas
para aumentar a consciencialização do âmbito do problema e
soluções eficazes.
Aquelas pessoas a consumirem drogas não destróiem apenas as suas
vidas, elas frequentemente também põem os outros em risco. A
educação sobre Drogas da Narconon ajuda os indivíduos a

compreender os mecanismos da dependência e explica os efeitos
exactos das drogas na mente e corpo de uma pessoa. Esta
informação é uma prova dissuadora na entrada no consumo de
substâncias.
A Narconon oferece apresentações na educação sobre as drogas
numa grande variedade de locais-escolas, instituições de caridade,
igrejas e centros comunitários-providenciando informação essencial
acerca do abuso de drogas.
As atividades comunitárias da Narconon também inclui distribuição de
materiais de drogas no local em exposições de saúde e patrocina
grandes eventos de desporto. Os folhetos de educação da Narconon
têm sido distribuídos a centenas de milhares de pessoas em 10
línguas por todo o mundo.
Na Colômbia, por exemplo, a Narconon conduziu uma campanha de
consciencialização pública nacional, fazendo apresentações em
escolas, universidades e grupos cívicos e participa no Congresso
Mundial Contra a Viciação de Drogas.
Quando o Hawaii foi apanhado pela epidemia das metanfetaminas, a
Narconon conduziu uma ampla educação de drogas, criando o DVD
«Mantenha os seus Filhos Livre de Drogas-O Que os Pais Precisam de
Saber» baseado em entrevistas com os pais. A Narconon no Hawaii
distribuiu 9000 cópias pelas ilhas, reforçada com as apresentações da
educação de drogas a dezenas de milhares de estudantes em 100
escolas e grupos.
Em conjunção com a Administração de Fiscalização de Drogas a
exposição e museu ficaram na Times Square na Cidade de Nova
Iorque, os especialistas deprevenção das drogas da Narconon fizeram
apresentações para milhares de estudantes mostrando o local por
todo o estado.

O staff e voluntários da Narconon providenciam a educação de drogas nas escolas,
forças de segurança, grupos comunitários e empresários.

O staff e voluntários da Narconon fizeram apresentações de
reabilitação eficaz e técnicas de prevenção das drogas em
conferências internacionais na India, Paquistão, China, África, Irão e
outros locais.
Nas Filipinas, a convite da Agência de Fiscalização de Drogas e
Conselho para os Perigos das Drogas, a Narconon Internacional
entregou treino em reabilitação das drogas e formação aos
profissionais. Depois do seu treino, as agências Filipinas entregou a
mais de 200 000 estudantes.
Em Mumbai, Índia, o staff da Narconon Internacional forneceu treino
na educação sobre as drogas aos estudantes em seis colégios,
médicos na universidade médica e outros grupos civis.
O staff da Narconon Internacional viajou para Accra, Gana, para
ajudar a estabelecer um centro Narconon de educação de drogas
no Gana. Desde então, o staff da Narconon de Gana viajou
anualmente pelo país entregando a educação sobre as drogas a
milhares de crianças e adultos em escolas e outros locais.
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Nos Estados Unidos, o que começou como um movimento
fundamental conhecido como Amigos da Narconon desenvolveu-se
num currículo de educação de drogas usado em mais de 4000 escolas
nos Estados Unidos.
Também, o Comité Consultivo Científico Internacional da Narconon
assumiu um papel central no campo da reabilitação de drogas.
Durante anos, os membros do Comité foram fazendo estudos clínicos
de diferentes aspectos do procedimento de desintoxicação. Eles
apresentaram uma enorme quantidade de papeis acerca deste
procedimento em conferências científicas e jornais, incluindo o jornal
académico da Academia Real Sueca, o Journal of Toxicology, a
Associação Americana para a Saúde Pública, e a conferência
Internacional sobre Desintoxicação.

ESTUDO DE CASO

REABILITAÇÃO E EDUCAÇÃO NO

CORREDOR DE DROGAS DO NEPAL
Um dos mais velhos corredores da droga na Terra vai desde o
Triângulo Dourado do Sudeste da Ásia através do Reino do
Nepal. Esta rota que forneceu o mundo com ópios durante um
século ainda alimenta os hábitos por todo o Oriente e arruína
populações.

Cerimónia de inauguração para o Pico de L. RonHubbard no Nepal.

Nos anos recentes, contudo, o programa da Narconon veio para o
Nepal e obteve mais do que uma posição segura, ao providenciar
educação de drogas e serviços de reabilitação até ao leque completo

dos consumidores drogas, desde a primeira vez que consomem aos
ofensores libertos das prisões de Kathmandu.
Um antigo oficial superior do departamento da Polícia de Kathmandu,
agora executivo diretor da Narconon de Nepal, está devotado a trazer
a educação sobre as drogas, prevenção e reabilitação ao país, a
começar com as agências de forças de segurança que lidam com a
situação das drogas diariamente.
Com a experiência na direta correlação entre as drogas e as taxas de
crime e o impacto na comunidade, o chefe da Narconon entrega
palestras e apresentações às forças policiais para ajudá-los a lidar
com a epidemia das drogas.
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Mas a Narconon do Nepal amplia os seus programas para além das
forças policiais.
Os voluntários deram educação sobre a prevenção das drogas e
palestras de prevenção por toda a nação a 500 000 estudantes em
escolas, jovens e adultos em centros comunitários e aos militares em
todos os níveis.

Como a consciencialização aumentou com as soluções da Narconon, a
procura pelos seus programas eficazes disparou, tornando vital criar
um local para entrega massiva. Uma localização ideal foi encontrado
abaixo dos Himalaias, situado a 9000 pés do topo da montanha,
Kakani, bem enraízado nas tradições locais e um dos locais mais
venerados em Kathmandu Valley.
A cerimónia pioneira, do lançamento da construção da nova sede da
Narconon, foi assistida por 350 dignatários e moradores locais e as
instalações abençoada de acordo com a tradição nepalesa. A
dedicação inclui bênçãos concedidas a L. Ron Hubbard pelo seu
desenvolvimento do programa e, por decreto oficial, o topo da
montanha Kaani foi renomeado Pico L. Ron Hubbard.
«Agradeço muito o esforço da Narconon Nepal em proteger os
cidadãos das drogas e providenciá-los com tratamento e
serviços de reabilitação através do Programa da Narconon, o
qual está a aumentar a capacidade dos consumidores de
drogas em ser parte de sociedade civilizada. » — Inspector
Geral da Polícia, Kathmandu

ESTUDO DE CASO

RESSUSCITAR UMA CIDADE

PARA A VIDA
No Sul do Texas, onde os cartéis mexicanos recrutam os
jovens como correios dispensáveis para transportar droga
pelas fronteiras e as taxas de criminalidades são as mais altas
da nação, um antigo fuzileiro naval dos Estados Unidos
interviu para combater o problema da droga.

Depois de estudar no Centro de treino internacional da Narconon
Arrowhead em Oklahoma e ter-se tornado um Especialista Avançado
da Narconon qualificado em todos os aspectos da prevenção das
drogas e reabilitação, ele criou um Centro da Narconon em Harlingen,
Texas.
Para começar a causar um impacto no abuso das drogas na área, ele
conduziu dúzias de palestras da educação sobre as drogas em
escolas, Clubes de Rapazes e Raparigas e centros comunitários,
informando centenas de estudantes acerca dos efeitos prejudiciais
das drogas e como e porquê deve evitá-las. As apresentações
porvaram ser tão eficazes e populares, que foi criada uma equipa de
Oradores da Narconon e entegou educação sobre as drogas a 24 000
estudantes por todo o Sul do Texas.
Simultaneamente, deu-se início à construção do centro de
reabilitação da Narconon Sul do Texas, uma residencial com 24
camas em 7 hectacres. A inauguração foi assistida por líderes
religiosos locais, representantes do estado do Texas, um membro do
Congresso dos Estados Unidos e o Presidente da Câmara de
Harlingen, que proclamou o «Dia da Narconon do Sul do Texas» em
honra do serviço do centro à área.
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Perto de 200 toxicodependentes reabilitaram-se do consumo das
drogas nas novas instalações, e a procura pelos serviços de
reabilitação povidenciados na Narconon do Sul do Texas continuam
a crescer.
Para conhecer mais as necessidades locais, o grupo Narconon
colaborou com a Coligação Comunitária de Harlingen para abrir o
Centro Outreach, umas instalações de reabilitação e prevenção para
os jovens em risco. Situado na antiga esquadra de polícia de
Harlingen, o centro providencia reabilitação das drogas para aqueles
determinados judiciamente pelo tribunal e para os programas jovens
orientados pela Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos.
O Centro de Outreach também incluí uma unidade para a juventude
que voluntariamente vá para a instalações à procura de ajuda para
largar a dependência das drogas. Cada participante que completa o
programa do Centro de Outreach testou 100% livre de drogas.
Com a educação sobre as drogas da Narconon, a prevenção e
reabilitação, um factor determinante que em 2011 nas estatísticas
mostrou um decréscimo de cerca de 26% no crime violento em
Harlingen comparados com anos anteriores. A Polícia Fronteiriça dos
Estados Unidos reconheceu a Narconon do Sul do Texas pelo seu
significante papel neste alcance.

ESTUDO DE CASO

CONSTRUIR A FUNDAÇÃO PARA UM

MUNDO SEM DROGAS
A Colômbia não é apenas um grande oleoduto de cocaína do
mundo, mas também tem uma própria epidemia de cocaína.
Com centenas de milhares de viciados e uma das maiores
taxas na América do Sul, a situação está a em proporções de
crise e a procura por soluções nunca foi tão grande.

Em resposta, A Narconon expandiu-se ao abrir umas novas e grandes
instalações com dois acres, ou seja, em Terranova — New Land. O
programa está aberto a qualquer um de qualquer parte da sociedade,
quer um estudante da universidade, jovem profissional ou um
ex-traficante de droga. Os êxitos dos seus estudantes resultaram em
duas dúzias de cidades colombianas a submeter toxicodependentes
à Narconon.
A Narconon Colômbia em Bogotá desde que fornece serviços de
reabilitação, as suas instalações estão preenchidas até à capacidade
completa com o cartel de cocaína que controlava a zona pobre El
Cartucho. A pedido de famílias desesperadas, a Narconon começou a
levar missões de resgate a El Cartucho para literalmente tirar os
jovens das malhas dos passadores de drogas. Quando as sua
operações fizeram os cabeçalhos, a revolta da população resultou em
fechar o El Cartucho.

O USO DE DROGAS
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Em reconhecimento da educação como a solução derradeira para
parar com a dependência, a Narconon Colômbia lançou uma
distribuição de mão-em-mão de literatura sobre as drogas. A equipa
da Narconon também liderou dúzias de palestras de educação sobre
as drogas em escolas por todo o país, alcançando 93 cidades em 15
estados.
Para providenciar as ferramentas da prevenção sobre as drogas aos
agentes da polícia que diariamente lidam com o problema da
toxicodependência na comunidade, a Narconon entregou workshops e
materiais aos oficiais da polícia nacional em Bogotá, uma Força
Especial Anti-Narcóticos e o Departamento da Polícia de Kennedy.
Eles também colocaram materiais educacionais noutros sectores das
forças de segurança incluindo a Polícia de Vigilância, a Patrulha das
Estradas e as Forças Contra Guerilha, alcaçando cerca de 20
000 polícias no país.
As ações de educação, prevenção e reabilitação da Narconon,
contribuíram substancialmente para virar a maré da epidemia de
drogas na Colômbia a oferecer esperança de um novo futuro para
este país que tem sido destruído pela toxicodependência e tráfego de
drogas.

ATIVIDADES NARCONON

POR TODO O MUNDO
A rede Narconon mundial expandiu-se para mais de 50 centros de
reabilitação das drogas e mais de 250 grupos em cinco continentes —
duplicando o número de uma década atrás e incluindo os Estados
Unidos, Canadá, México, Colômbia, Argentina, África do Sul,
Austrália, Ilha Formosa, Nepal e pela União Europeia e Comunidade
dos Estados de Independentes.
O TOP DEZ DOS PAÍSES com a maior PERCENTAGEM dePOPULAÇÃO
TOTAL que consumiram DROGAS ILÍCITAS em algum ponto na
sua vida

Fonte: Sondagem Internacional acerca do Consumo de Drogas

10 ÁFRICA DO SUL 8%

5 ALEMANHA 17%

9 BÉLGICA 10%

4 FRANÇA 18%

8 COLÔMBIA 11%

3 HOLANDA 19%

7 ISRAEL 12%

2 NOVA ZELÂNDIA 41%

6 ESPANHA 16%

1 ESTADOS UNIDOS 42%

RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO

DO PROGRAMA

A eficácia de Narconon e do impacto das suas atividades são as
razões de programa de Narconon comandar o respeito e apoio de
forças policiais, líderes comunitários, funcionários do governo, alunos
e pais de todo o mundo.
■ Os centros de reabilitação Narconon e grupos de educação sbre as
drogas extendem-se pelos cinco continentes.
■ Mais de 160 agências governamentais globalmente fizeram
parcerias com a Narconon e usam os seus métodos.
■ Narconon resgatou cerca de 40 000 toxicodependentes e educou
mais de 16 milhões de estudantes.
A Narconon Arrowhaed tem fornecido treino no local para
profissionais de 20 países e 47 estados dos EUA. O programa de
reabilitação da Narconon recebeu acreditação universitária e foi
aprovada a sua continuação para educação de especialistas em
reabilitação nas drogas.
A Narconon entrega materiais disponíveis em 18 línguas.
O staff da Narconon trabalha com indivíduos de todas as raças,
religiões e culturas com uma vasta ampla de profissionais e vocações.
A Narconon treinou agentes com a agência Filipina do Departamento
de Drogas e Conselho de Drogas Perigosas, colaborou com o exército
e marinha na Suécia, fez apresentações sobre a reabilitação e
prevenção das drogas em conferências internacionais, organizações
cívicas, empresas e grupos jovens pelo mundo.

A necessidade por reabilitação eficaz é maior nos dias de hoje do que
antes. Para intensificar os seus esforços, a Narconon fez parcerias
com líderes comunitários, profissionais da saúde e agências
governamentais em todo o mundo. Segue-se um exemplo pelo seu
reconhecimento e manifestações de apoio pelo programa
da Narconon.

GOVERNOS
Como Presidente do Comité Representativo do Senado sobre a
Toxicodependência, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para
vos agradecer e à vossa organização pelo trabalho que fizeram na
luta contra a toxicodependência. Devido ao trabalho empenhado do
programa da Narconon e organizações semelhantes, a ideia corrente
de uma sociedade livre de drogas pode um dia ser realidade.
Os alcances da Narconon falam por si mesmos. As cartas recebidas
das pessoas qe participaram no programa indicam total apoio à
Narconon. A abordagem única da Narconon em ajudar os toxicodependentes é mais rápida do que a percentagem normal e isso é
fantástico.
A luta contra o consumo de drogas deve ser um projecto conjunto a
envolver tanto o governo como o sector privado. Estou orgulhoso por
estar associado com a Narconon e encorajo outras pessoas para que
se unam na luta contra o consumo destas substâncias. — Senador
Estatal, EUA

Os resultados que vocês obtêm são impressionantes. Tem sido muito
positivo e instrutivo ter conhecido alguns dos primeiros clientes da
Narconon, pessoas que estão livres dos seus vícios e têm sido

capazes de voltar à sua vida normal no trabalho e junto da
famíia. — Membro do Parlamento, Suécia
O flagelo das drogas permanecem um dos desafios mais difíceis e
vitais que a nossa sociedade ainda tem de dominar. Este ciclo de
desesperança não deve continuar, e apenas através de esforços
determinados de indivíduos e organizações tal como a vossa podemos
nós dominar esta luta. Nos últimos 25 anos, vocês têm estado
ativamente envolvidos em ajudar na prevenção das drogas, e
orientação e educação dos indivíduos que caíram em tentação das
drogas ilícitas. Desde a vossa criação em1966, que se expandiram
para incluir Centros da Narconon em países de todo o mundo, e
fortes evidências que os vossos programas e métodos provaram ser
eficazes. — Ex-Governador, Estado da Califórnia, EUA

PROFISSIONAIS MÉDICOS
A Narconon tem uma posição única na área da reabilitação. Oferece
aos toxicodependentes uma retirada das drogas sem dor — algo que
muito dos consumidores e profissionais consideram impossíveis.
Desenvolveu programas eficazes sem quaisquer custos para os
contribuintes, numa altura em que o governo estado—unidense
investiu mil milhões de dólares em abordagens que não mostraram
soluções satisfatórias. — Médico, Especialista na Reabilitação das
Drogas, EUA
Já fiz passar quase 4000 indivíduos pelo Programa de Desintoxicação
Hubbard. Posso afirmar, sem a mínima dúvida, que este funciona.
Este ainda é o único tratamento que lida com os efeitos das toxinas
acumuladas. E não há mais nenhuma solução à vista no
horizonte. — Médico, EUA
No decurso do meu trabalho tive a oportunidade para observar em
primeira mão os resultados do Programa de Desintoxicação Nova Vida
da Narconon, e achei que estes eram miraculosos. O tema comum a
todos os que completaram o programa é que eles não são mais
portadores dos químicos que estavam a despedaçar as suas vidas.

Eles expressaram um aumento na clareza mental e nova esperança
para o futuro. As suas vidas depois da completação do programa são
mais felizes, saudáveis e mais produtivas. — Médico, EUA

DESCOBRIMOS QUE A INFORMAÇÃO E RECURSOS sobre
osEFEITOS E IMPACTO DAS DROGAS sãoINESTIMÁVEIS e SÃO
FACILMENTE COMPREENDIDOS.
Fui médico consultor para o programa da Narconon durante 15 anos.
Durante a última década, estudei os resultados obtidos através do
uso do método de desintoxicação criado por L. Ron Hubbard, ao
utilizar vitaminas, sauna, banhos e exercício, o qual é uma parte do
Programa Narconon. Os clientes da Narconon, com histórias desde as
substâncias moderadas até às substâncias mais pesadas, mostraram
uma melhoria na vivacidade, clareza de pensamento e saúde em
geral ao submeter-se a este tratamento. A maioria relatou uma
redução substancial na sua avidez para as drogas e para o álcool.
Estudos científicos publicados da técnica mostraram ser eficaz na
redução da concentração da variedade de toxinas e contaminantes
nos tecidos adiposos, e seguramente recomendo o seu uso contínuo
como uma ferramenta eficaz no tratamento de
toxidependentes. — Médico, Canadá
Durante muitos anos eu dediquei-me à difícil tarefa de reabilitar
consumidores de sibstâncias. Eu estudei uma variedade de sistemas
de reabilitação e conclui que temos em nossa posse um programa
completamente funcional através da Narconon.
Num estudo conduzido em Espanha por uma fundação sociológica
independente descobriu-se que cerca de 78% desses indivíduos ainda
estavam fora das drogas dois anos depois de terem completado o
programa. Noutro estudo efectuado na Suécia, descobriu-se que 80%
dos graduados da Narconon que completaram o programa estavam
ainda fora das drogas cinco anos depois de terem completado o
programa.
O estudo Espanhol também revelou que antes de entra no Programa
Narconon 62,5% cometeu assaltos e 73% vendeu drogas. Depois do

Programa Narconon, assaltos e vender droga caíram até 0%. Por
outras palavras, 100% não tinham qualquer atividade criminal depois
do programa.
Uma e outra vez, vi toxicodependentes a irem para o Programa
Narconon e ficarem livres de drogas. — Médico, EUA

SEGURANÇA PÚBLICA
O Programa Narconon tira os toxicómanos das drogas sem usar
qualquer substituto de drogas. Isto significa muito desde que têm um
programa que liberta da dependência das drogas nas comunidades,
ao juntar as famílias e manejar o problema do crime nas ruas. Apoio
o Programa Narconon anseio para que vocês também. — Vice
Comandante de esquadra
Irei definitamente aplicar o que aprendi em futuros estudos e
palestras nas escolas. Nenhuma barreira jamais irá proibir-me de ter
sucesso, graças ao Curso de Educação e Melhoramento da Narconon.
Avisarei todos os meus outros colegas para fazerem este curso.
Mantenham o vosso bom trabalho! — Inpector da Polícia, África
do Sul

LÍDERES COMUNITÁRIOS
Escrevo esta carta baseada em quatro anos como promotor público
sobre as drogas para o Departamento Federal da Justiça e 13 anos no
Tribunal desta província. Uma das muitas poucas organizações
funcionais bem-sucedidas na reabilitação de dependentes de heroína,
na minha opinião, é a Narconon. Qualquer apoio que este grupo
possa obter de subsídios públicos, é em minha opinião muito
merecedor. — Juíz do Tribunal, Canadá
O vosso programa ajudou uma vez mais a salvar um funcionário
muito importante com o problema de droga ou álcool na minha
empresa. Muito raramente esta situação ocorre na nossa companhia,
mas quando acontece, ficamos muito contentes por vocês estarem aí.
Esta pessoa era um técnico que sabia fazer muito bem o seu trabalho

mas estava destruir a sua relação com o trabalho devido a um
problema com o álcool e mais tarde com a droga. Portanto, antes que
a qualidade sofresse, enviámo-lo para a Narconon. O seu problema
desapareceu e a sua qualidade e presença dele está aí
novamente. — Executivo Empresarial
KATMANDU, NEPAL

O NEPAL INAUGURA O CENTRO
NACIONAL DE
REABILITAÇÃO DA NARCONON NO TOPO
DO
HUBBARD’S PEAK
20 DE SETEMBRO DE 2013
No dia 20 de setembro de 2013, um novo centro de reabilitação foi
inaugurado em Katmandu, Nepal. As contribuições financeiras
generosas da Associação Internacional de Scientologists
possibilitaram a inauguração deste novo centro.

A residência de 4 andares e 100 camas é um centro de reabilitação de
toxicodependentes que fica no topo do Hubbard’s Peak, nome dado em homenagem
ao humanitário L. Ron Hubbard, por ter criado a tecnologia de reabilitação usada
pelo programa da Narconon.

A inauguração da nova Narconon Nepal foi celebrada por mais de mil
convidados e dignitários, incluindo o Honorável Parmanand Jha, Vicepresidente do Nepal, no dia 20 de Setembro de 2013. A residência de
4 andares e 100 camas é um centro de reabilitação de
toxicodependentes que fica ao sopé dos Himalaias, no topo do
Hubbard’s Peak, nome dado em homenagem ao humanitário,
L. Ron Hubbard por ter criado a tecnologia de reabilitação usada pelo
programa da Narconon.

O Diretor Executivo da Narconon Nepal, Basanta R. Kunwar,
apresentou o programa à nação em 2004. Como policial veterano por
20 anos e ex-Superintendente Superior da Polícia de Katmandu, o Sr.
Kunwar estava muito consciente da relação entre as drogas e o crime
e da urgência de abordar o problema que as drogas causavam à
nação. Sob a sua direção e liderança, a Narconon Nepal que era um
prédio é agora um complexo de sete instalações em Katmandu, e o
novo centro representa uma expansão três vezes maior.
A Narconon Nepal já resgatou centenas de pessoas das garras do
vício. O centro tem dado seminários de prevenção de drogas em
cooperação com a polícia nacional nos 75 distritos do país, educando
mais de 650 mil pessoas sobre a verdade sobre as drogas e o vício.
Com uma disseminação em grande escala nos meios de comunicação,
a Narconon Nepal divulgou a sua mensagem de esperança a mais de
56 milhões de pessoas do Sul da Ásia, Reino Unido e Médio Oriente.
No seu discurso, o Sr. Kunwar disse: “Estamos aqui para prestar os
serviços da Narconon que salvam vidas para todos aqueles que
precisam da nossa ajuda no Nepal. Temos ainda o plano de alcançar
o Sul da Ásia todo com os nossos serviços de treino, aqui está o novo
centro para que outros na nossa região possam tomar vantagem da
tecnologia de reabilitação funcional de toxicodependentes de
L. Ron Hubbard.”
Para felicitar oficialmente a Narconon, o Vice-presidente Parmanand
Jha disse: “Nestes últimos anos, a Narconon Nepal tem prestado os
seus serviços ao nosso povo. Os estudantes que participam das aulas
de educação da Narconon sobre as drogas ficam cientes da verdade
sobre as drogas, tal como deveria ser com todos os jovens nepaleses.
De facto, com centenas de milhares de estudantes das nossas escolas
e universidades que agora foram educados pela Narconon, vocês
estão a criar uma geração capaz de se defender contra as drogas
e estão a salvar a nossa cultura.
E ao mesmo tempo, o vosso trabalho de reabilitação mudou para
sempre as vidas de ex-toxicodependentes e das suas famílias. E com
a criação deste centro, eu apoio os seus esforços para fazer do Nepal
uma nação sem drogas.”
O Sr. Vishma Prasai, Inspector-geral Assistente, expressou o orgulho
que tem do facto de o Nepal prestar este serviço, que não é apenas
vital para a nação, mas também para os países vizinhos: “Hoje é um
dia orgulhoso para o Nepal, porque não estamos somente a expandir
as instalações da Narconon para que esta possa fazer o seu trabalho
muito mais depressa, mas também estamos a possibilitar que este
programa ajude todos os povos do Sul da Ásia. Esta é realmente uma
honra e um privilégio para o povo do Nepal.”

O Dr. Bansidhar Mishra, ex-Ministro da Saúde, falou dos resultados
do programa da Narconon: “Quando me tornei o Ministro da Saúde
em 2008, tive o privilégio de ser convidado para falar numa
graduação da Narconon. Foi então que vi os resultados marcantes da
Narconon com os meus próprios olhos. A maneira como eles
resgataram ex-toxicodependentes e lhes devolveram as suas vidas foi
algo sem igual. O seu trabalho dedicado e incansável tem nos
ajudado a proteger o povo nepalês da praga da toxicodependência.”
O Sr. Devendra Sharma, que foi um juiz nos tribunais do Nepal por
30 anos, disse: “O Sr. L. Ron Hubbard desenvolveu esta tecnologia
maravilhosa, o programa da Narconon. Ex-toxicodependentes que
outrora destruíam as suas famílias e comunidades, agora
são membros responsáveis da sociedade, ajudam as suas famílias, a
sua comunidade e contribuem para construir um Nepal melhor. Isto
foi realmente um grande feito.”
_________________
Há 50 anos que o programa da Narconon oferece um método
recuperação estável que não utiliza drogas. O programa da Narconon
não aborda apenas a debilidade física e mental precipitadas pelo
consumo de drogas, mas também as razões pelas quais um indivíduo
recorre às drogas, em primeiro lugar. O programa completo de
reabilitação consiste numa abstinência e desintoxicação sem o uso de
drogas, seguidas por cursos que aumentam a aptidão para a vida,
através dos quais as pessoas aprendem a resolver o seu problema
com as drogas. Dezenas de milhares de graduados do programa da
Narconon continuaram as suas vidas de forma produtiva e sem
drogas.
Desde o início da Narconon, os membros da Igreja de Scientology
apoiam a organização e continuam com essa tradição com o interesse
de ajudar a criar um mundo sem drogas. O seu apoio é feito de
várias formas: contribuindo com tempo, fundos e até mesmo
estabelecendo instalações independentes da Narconon. De facto, com
o apoio generoso dos Scientologists, em 2001, a Narconon criou o
primeiro centro de treino internacional para a reabilitação de
toxicodependentes, Narconon Arrowhead. Está situado em 100
hectares de área verde no sudeste de Oklahoma e são as maiores
instalações de reabilitação de toxicodependentes do mundo.

LAGO ARRESØ, DINAMARCA

O NOVO NARCONON CONTINENTAL PARA A
EUROPA LEVA A SOLUÇÃO DA

TOXICODEPENDÊNCIA À DINAMARCA — E
MAIS ALÉM
5 DE SETEMBRO DE 2015

A arrancar uma série de inaugurações de Centros Narconon
Continentais este mês temos uma propriedade espetacular
de 6200 m² numa área rural da Dinamarca, um cenário
idílico livre de distrações para aquelas pessoas que
procuram libertar-se das garras devastadoras da
toxicodependência. A inauguração foi possível devido a
contribuições financeiras generosas dos membros da
Associação Internacional de Scientologists.

Um marco importante no movimento de reabilitação de
toxicodependentes do Narconon ocorreu no sábado, 5 de setembro,
na presença de mais de 1000 apoiantes e dos seus ilustres
convidados reunidos junto ao Lago Arresø para inaugurar o Novo
Centro Narconon para a Europa, em 6200 m² da beleza estonteante
da natureza da Dinamarca, no meio de uma floresta idílica de
grandeza quase indescritível.
O Centro Europeu é uma propriedade de 6200 m² configurada
idealmente para proporcionar um ambiente sem distrações a pessoas
que se libertam da ação destrutiva da dependência de drogas e
álcool. Inclui uma instalação de treino para educar especialistas em
reabilitação que vão liderar os futuros Centros Narconon que
prometem combater ativamente a epidemia de narcóticos que infeta
todas as 50 nações do continente europeu.

Os apoiantes do Narconon e os seus ilustres convidados reuniramse numa área de paisagem rural isolada no dia 5 de setembro para
inaugurar o novo Narconon Continental da Europa numa propriedade
de 6200 m² junto ao Lago Arresø.
O Centro abre as suas portas num período de expansão sem paralelo
da rede global de centros de reabilitação de toxicodependentes do
Narconon em todo o mundo, que irá ministrar eficazmente o
programa pioneiro baseado nas descobertas e obras do Fundador de
Scientology, L. Ron Hubbard.
É a primeira de quatro novas instalações a inaugurar nas próximas
semanas. A inauguração do Centro europeu foi seguida horas depois
pela cerimónia de inauguração de um centro de reabilitação do
Narconon Continental numa propriedade campestre em East Sussex,
no Reino Unido. O Narconon Continental para a América Latina no
México, estabelecido para servir 21 nações da América Latina, é o
próximo a ser inaugurado, e em breve será seguido por uma
instalação Narconon no cimo das Montanhas de Ojai no Sul da
Califórnia, especialmente dedicada a proporcionar serviços de
reabilitação de toxicodependentes a artistas e líderes da sociedade.

A Diretora Executiva da Associação para uma Vida e Educação
Melhores Internacional (ABLE), que presidiu à inauguração, dirigiuse aos presentes dizendo: «ABLE dedica-se a melhorar a sociedade. É
por isso que a inauguração deste novo Centro Narconon é tão
importante para nós. Porque não se trata apenas de mais uma
instalação de reabilitação de toxicodependentes. Trata-se do
lançamento de um movimento destinado a pôr fim ao flagelo das
drogas por toda a Europa, e com isso por todo o mundo.»
O Diretor Executivo do Narconon Europa, Sr. Jorgen Jorgensen,
expressou o seu reconhecimento a todos os presentes que ajudaram
a tornar realidade este maravilhoso marco.«Os Centros Narconon na
Europa ajudaram ao longo dos últimos muitos anos mais de 18 000
pessoas a viverem vidas saudáveis e produtivas», disse ele. «Com
estas novas instalações, visiono a existência de centenas de novos
Centros Narconon por toda a Europa que podem ajudar os
dependentes a largarem a sua dependência eficazmente. Este novo
Centro Narconon Continental é o nosso contributo para vencer os
problemas de toxicodependência com que todos nos confrontamos.»
Estes problemas são de facto enormes. De acordo com o Centro
Europeu de Monitoramento para Drogas e
Toxicodependência, calcula-se que 1,4 milhões de residentes do
continente têm problemas de consumo de opioides, especialmente de
heroína. O ENCDDA (Centro Europeu de Monitoramento para Drogas
e Toxicodependência) também relata um aumento sem precedentes,
nos últimos cinco anos, do número, tipo e disponibilidade de novas
substâncias psicoativas na Europa e um surto simultâneo em
relatórios de doença e morte subsequente.
Durante a cerimónia de inauguração, no dia 5 de setembro junto ao
Lago Arresø, o maior lago da Dinamarca, o Sr. Leif Carlsen, Consultor
acerca da Toxicodependência revelou porque é que considera que o
Programa Narconon é essencial para a sociedade.
«O Narconon não só ajuda pessoas a ficarem livres de drogas,
mas educa-as também para viverem vidas sem drogas no futuro»,
disse ele. «O Programa Narconon ajuda a encontrar a razão pela qual
a pessoa começou a consumir drogas. Através deste estudo original e
programa de treino, as pessoas têm uma nova oportunidade na vida:
uma oportunidade de resolverem os seus problemas sem consumirem
drogas.»
Fazendo eco do entusiasmo do Sr. Carlsen pelo programa Narconon
estava o Dr. Stig Cronberg,um médico de renome internacional e
perito na propagação de doenças contagiosas que conhece
intimamente o Centro Narconon da cidade de Esløv, do sul da Suécia.
«A realidade é que as pessoas podem de facto libertar-se da
dependência. Elas podem ficar bem e podem ser humanas, ser elas

próprias e ser livres. Sim, as pessoas podem fazer isso através do
Narconon. E é por isso que eu, durante os últimos 14 anos, tenho
trabalhado convosco como médico consultor em nome de uma
reabilitação real e duradoira. O Programa Narconon instila em cada
um dos estudantes a confiança de que eles vão ser bem-sucedidos.
Há um velho dito que diz: “Sem fogo não se pode afiar o machado.”
Narconon é o fogo.»
O Reverendíssimo Dr. William McComish, pastor Presbiteriano e Deão
Emérito da Catedral de São Pedro em Genebra, considera que o
problema de drogas atravessa muitos segmentos da sociedade. «A
toxicodependência é um problema religioso e também um problema
político», disse ele. «Os Governos e as organizações religiosas têm de
ser mais determinados e mais empenhados no combate àqueles que
promovem a venda de drogas e a miséria dos outros.
Consequentemente, gostava de ver outras organizações religiosas
combater os males da dependência com a mesma dedicação com que
os Scientologists combatem quando apoiam o Narconon. Veja-se o
resultado desse apoio hoje!»
A juntar a sua voz arrebatada de boas-vindas na inauguração do
Narconon Europa estava também o Sr. Thøger Berg
Nielsen, Superintendente-Chefe de Polícia Dinamarquesa reformado e
veterano de numerosas missões de manutenção da paz das Nações
Unidas. Ele saudou a presença do Programa Narconon na
Escandinávia.
«Quando ouvi falar no Programa Narconon a primeira vez, não
acreditei que se pudesse de facto reabilitar toxicodependentes
crónicos», disse o Sr. Nielsen. «Por isso decidi vir ao Narconon ver
com os meus olhos. Quando falei com os graduados e perscrutei os
seus olhos e corações, eu vi que eles tinham mudado. Ouvi as
histórias que eles me contaram, as suas histórias de recuperação,
e comovi-me até às lágrimas com a honestidade e a vida que vi
restaurada à minha frente. Foi por isso que me juntei a vós para
trazer esta tecnologia de libertação das drogas diretamente para a
Dinamarca.»
O Sr. Nielsen descreveu os resultados do Programa Narconon como
«impressionantes, mas o dia em que todos virem com os seus olhos a
transformação que o Narconon possibilita é o dia em que a nossa
nação deixou de ser vítima da epidemia das drogas. E este novo
Centro Narconon é um ponto de partida fundamental para concretizar
esse sonho.»
Ele terminou dedicando um prémio à memória do Sr. Hubbard. «O
meu lema é “Servir Desinteressadamente” e eu nunca vi isso
demonstrado tão ampla e competentemente como no humanitário L.
Ron Hubbard e nas organizações que ele fundou. Ele é um verdadeiro
benfeitor da humanidade.»

No seguimento da cerimónia, o Sr. Carlsen foi levado a observar:
«Não há simplesmente nenhum outro programa como este. Trabalho
nesta área há 25 anos. O Narconon não está a substituir drogas por
outras drogas, mas está realmente a ajudar pessoas a saírem das
drogas aplicando um meio natural.»
Partilhando o júbilo do Sr. Carlsen, o Rev. McComish disse o seguinte
do Programa Narconon: «Cada passo é pensado com todos os
detalhes. Estou verdadeiramente impressionado e tenho muita
confiança no que estais a fazer.» Ao mesmo tempo, advertiu: «O
vosso ímpeto para criar uma nação sem drogas vai contra os
interesses de organizações e indivíduos poderosos — cartéis e coisas
do género. Não é uma luta fácil.»
O Dr. Cronberg depois da inauguração acrescentou a sua visão de
que o Narconon «é o melhor programa que já encontrei e,
honestamente, não se encontra nada como ele neste planeta.»
Talvez tenha sito por isso que um embaixador depois da
apresentação foi levado a dizer: «Estou totalmente empolgado com a
ideia de trazer outros para disseminar este programa. O problema de
drogas é vasto, mas o que vi aqui hoje é soluções 100% que
precisam de ser abraçadas por outros. É por isso que eu regresso a
casa com a intenção de trazer cá outros dignitários, para que eles
também possam aprender e levar estas soluções para os seus
países.»
Um fundador de centros para toxicodependentes em
França pronunciou-se igualmente muito impressionado com o
Programa Narconon. Ele previu: «O que vi hoje, e o que estais a fazer
aqui, é a solução para resolver o cenário de drogas não só em França
mas em toda a Europa.»
_________________
Durante quase 50 anos, o Programa Narconon tem salvado inúmeros
indivíduos que se julgava estarem perdidos para sempre para o
consumo de drogas. A sua missão é providenciar uma rota eficaz para
a reabilitação da toxicodependência e ajudar a sociedade a reverter o
flagelo das drogas a nível mundial.
O Narconon dirige-se às pessoas que estão no programa como
«estudantes» e não como «vítimas», e o seu único propósito é dar às
pessoas as ferramentas para levarem com sucesso vidas sem drogas.
Todos os pormenores foram tidos em conta para dar aos estudantes a
estabilidade e o conforto de que eles precisam para os ajudar
a libertarem-se da dependência e a reconstruírem as suas vidas sem
drogas.
O Programa Narconon começa com um processo de retirada não
médica e sem drogas, concebido para ajudar o indivíduo a deixar as

drogas, da forma mais rápida e confortável possível. Segue-seum
método característico de desintoxicação, especificamente orientado
para ajudar os consumidores de drogas a eliminar os resíduos que
motivam as avidezes, ao mesmo tempo que suporta o corpo com
suplementos. O componente final do programa é uma série de Cursos
de Habilidades de Vida que fornecem aos estudantes as ferramentas
necessárias para permanecerem livres de drogas durante toda a sua
vida.
Aproveitando o poder das ferramentas audiovisuais para ultrapassar
as barreiras da literacia e aumentar a compreensão, foram criados 23
filmes de instrução em 29 dialetos e línguas para as várias partes do
Programa Narconon.
A inauguração do novo e mais avançado Centro Narconon Continental
da Europa na Dinamarca foi possível graças às contribuições
generosas dos membros da Associação Internacional de
Scientologists.
Os centros Narconon operam atualmente em cerca de 23 países em
seis continentes. Para mais informações, visite narconon.org.

