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Organizadores da Palestra: 
 
Moderador: "_Alves_" (nick: [Moderador]) 
"Médium digitador": "Clóvis Vervloet" (nick: ClovisVervloet) 
 
Oração Inicial: 
 
<Moderador_> Pai, dá-nos a Tua benção e a Tua proteção. Permita 
aos Teus mensageiros de luz intuírem ao palestrante e abrirem as 
nossas mentes. Que as lições que aqui vamos receber sejam 
colocadas em prática no nosso dia-a-dia. Que assim seja. (t) 
 
Apresentação do Palestrante: 
 
<ClovisVervloet> CLOVIS AURELIO VERVLOET - Farmacêutico - 
homeopata  especialista em plantas medicinais, psicanalista e 
consultor em programação neuro-linguística. Palestrante espírita, 
evangelizador de juventude, membro da diretoria e do Departamento 
de Doutrina da Federação Espírita do Espírito Santo (FEEES). Já 
proferiu palestra sobre toxicomania em várias casas espíritas, 
escolas públicas e  no Fórum Criminal de Vitória - ES, para  
dependentes cumprindo pena alternativa. 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<ClovisVervloet> CAUSAS DA TÓXICOMANIA 
I - SOCIAIS: 
I.1-Maior progresso intelectual que moral. Materialismo, desprezo 
pela vida. Egoísmo, desconfiança e solidão. Luxo, miséria. 
I.2- Sociedade orientada para droga 
I.3- Sensualidade excitada pelos meios de comunicação. 
I.4- Mal entrosamento entre o lar e a escola. 
I.5- Falsas idéias para a juventude. 
 
Drogas são todas as substâncias que atuam e modificam o nosso 
organismo. Tóxico são drogas que possuem uma ação prejudicial a 
ele. Muitas drogas além de serem tóxicos são também viciativas, ou 
seja, causam dependência, que pode ser física, psicológica e 
também ampliaríamos para espiritual. (t) 
 
Perguntas/Respostas: 
 
<[moderador]> [1] - <green__> Qual a relação da droga com o plano 
espiritual? 
 
<ClovisVervloet> A droga propriamente dita não possui relação pois 
é material, mas sua energia, esta permanece ligando os planos no 
vício ou mesmo através da vampirização. (t) 
 
<[moderador]> [2] - <Raphael_Carneiro> Os Espíritos de viciados em 
drogas, após desencarnarem, continuam sentindo prazer com as 
drogas, através do vampirismo sobre os encarnados? <green__> 
Complementando a pergunta do Raphael, o que pode ocorrer com o 
viciado ao desencarnar? Além do que propôs o Raphael, ele pode se 
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arrepender e buscar melhorar-se? Ou seria um arrastamento 
irresistível, ele tornar-se um vampiro? 
 
<ClovisVervloet> Vou separar as respostas. Raphael os Espíritos 
após desencarnarem podem permanecer ligados às sensações, aos 
desejos, as luxúrias, ao vício. Quando isto ocorre buscam por 
afinidade condições para permanecerem recebendo esta energia das 
emoções estas formas pensamento do prazer a este processo quando 
intensificado pode ser chamado de vampirização. 
Green, cada caso é um caso depende da condição espiritual do 
mesmo, do processo de desencarnação. 
Em certos casos ele pode ser ajudado e se recuperar em centros de 
recuperação de viciados, só que no astral superior. Se a gravidade 
de seu estado prejudicar a ação dos Espíritos Superiores aí à 
situação se complica, pois fica difícil o contato com eles. Muitas 
vezes é necessária a intermediação dos encarnados através das 
reuniões mediúnicas. (t) 
 
<[moderador]> [3] - <green__> Quais as conseqüências da droga para 
o corpo físico, para o perispírito e para o espírito? 
 
<ClovisVervloet> Para o corpo físico são inúmeras, desde a 
dependência física e sintomas que podem levar a quadros de 
intoxicação aguda e até a morte. Para o perispírito, que o elo 
entre o corpo físico e o espiritual, as conseqüências são a 
impregnação energética-mórbida neste corpo. 
O perispírito que é o modelo organizador biológico leva com ele 
toda esta perturbação, inclusive para outra encarnação. (t) 
 
<[moderador]> [4] - <Raphael_Carneiro> As drogas como santo daime 
podem ter alguma utilidade, do ponto de vista do favorecimento do 
intercâmbio mediúnico? 
 
<ClovisVervloet> O Santo daime usa de infusão de duas plantas 
medicinais de origem amazônica, que possuem uma ação de mudança no 
estado de consciência, criando uma consciência alterada. Mas, com 
toda certeza não é necessário para o intercâmbio nem mesmo pode-se 
dizer que facilite o transe mediúnico, muito pelo contrário pode 
ser inclusive prejudicial, dependendo do caso. O transe mediúnico 
é favorecido pela educação dos sentimentos e não por uso de 
artifícios, artefatos ou substâncias externas. (t) 
 
<[moderador]> [5] - <green__> O que o Sr. pensa das drogas 
legalizadas (cigarro, álcool, etc.)? 
 
<ClovisVervloet> EStas drogas citadas e muitas outras como vários 
medicamentos de venda livre, ou pouco controladas, já mostraram 
como podem ser prejudiciais para toda a sociedade. Observem que 
mesmo os governos que no passado às toleravam, pois erroneamente 
gostavam dos impostos taxados já voltaram atrás, pois gastam muito 
mais na saúde pública ao tratar os dependentes das mesmas ou a sua 
conseqüência no corpo físico. Morbidade no Coração, pulmão, 
garganta, fígado, etc. Quantos lares destruídos, quantas vidas 
prejudicadas por este uso descontrolado. (t) 
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<[moderador]> [6] - <Raphael_Carneiro> Qual o meio mais eficaz de 
afastar a juventude das drogas? 
 
<ClovisVervloet> Com certeza é a educação dos sentimentos. E o que 
é a educação dos sentimentos? É o autodescobrimento, o estudo, a 
meditação, a conversa franca, a orientação segura, a leitura 
sadia, criar para o jovem um sentido maior para sua vida, para que 
possa vislumbrar sua senda pessoal. Este com certeza o melhor 
caminho a seguir, o caminho verdadeiro de nossa existência. (t) 
 
<[moderador]> [7] - <green__> O que leva uma pessoa a experimentar 
uma droga? O que ela realmente tenta preencher com a droga? 
 
<ClovisVervloet> Segundo a psicologia são várias as razões, mas no 
ponto de vista maior, é a perturbação da fantasia do mundo da 
matéria que dificulta a percepção de nossa senda pessoal, cria a 
sensação do medo, da insegurança, da dificuldade de conexão com o 
mundo maior solidão, vontade de voltar de alguma forma para algo 
maior que não se percebe em si, logo procura em outros lugares, 
usando artifícios, artefatos ou substâncias para fazer o que só 
nós mesmo poderemos fazer. (t) 
 
<[moderador]> [8] - <beija-flor> Há uma dependência material no 
mundo imaterial? A minha pergunta abrange tanto as drogas como 
também a alimentação, etc., qualquer dependência material. 
 
<ClovisVervloet> Dependência energético-material seria o termo 
mais apropriado. Pensamento é matéria. Matéria é energia (E=mc2 - 
Energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado) 
Energia permanece sendo utilizada como matéria no outro plano só 
que em outro estado elementar, logo no mundo imaterial o vício 
energético-material pode permanecer. (t) 
 
<[moderador]> [9] - <Raphael_Carneiro> Os passes podem auxiliar o 
indivíduo a se livrar da dependência química? <green__> O que pode 
levar uma pessoa a largar o vício? 
 
<ClovisVervloet> Os passes como terapêutica energético-espiritual 
atuam levando a um reequilíbrio do ser, logo são ferramentas que 
auxiliam neste processo. Para se largar um vício, primeiro 
precisamos reconhecê-lo, depois termos todo o apoio para mudarmos 
nossa conduta em relação aos fatores geradores do mesmo. Certos 
vícios, quando causam dependência física podem necessitar de ajuda 
profissional, pois a reação (síndrome de abstinência é muito 
severa). Mas acima de tudo é necessária a reabilitação 
moral/espiritual. 1 - Educação Espiritual: Utilidade da vida; 
Finalidade positiva da vida; Atitude positiva da vida; Atitude 
positiva diante dos obstáculos da vida, Busca de um nobre ideal, 
estudos edificantes. 2 - Oração, doutrinação pessoal, passes e 
magnetização - desobsessão. 3- Trabalho edificante. (t) 
 
<[moderador]> [10] - <beija-flor> O ser dependente é acometido por 
uma espécie de abstinência no mundo metafísico? 
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<ClovisVervloet> Abstinência psíquica,  é o que se pode 
compreender. Descontrole, dor, perturbação serão evidentes 
sintomas que são percebidos inclusive a nível de sensações 
perispirituais. Lembrem-se Perispírito também é matéria só que em 
outra dimensão. (t) 
 
<[moderador]> [11] - <green__> A relação de dependência e 
vampirização se dá pelo pensamento? 
 
<ClovisVervloet> O pensamento exerce um papel muito maior do que 
podemos supor. Pensamento é forma, é energia, é plasmável, 
dirigível, criador, poderoso instrumento de construção superior 
mas também, com grande poder prejudicial, dominador, obsessor. (t) 
 
<[moderador]> [12] - <Raphael_Carneiro> Após descobrir que seu 
filho está envolvido com drogas, qual a primeira atitude que os 
pais devem tomar? Se o filho se recusar a cooperar no tratamento 
para se livrar das drogas, uma atitude severa dos pais, como a 
expulsão de casa, pode ter cabimento? 
 
<ClovisVervloet> Nunca se combate o mal se usando a mesma sintonia 
no mal. A expulsão só irá ainda mais perturbar a percepção moral 
do ser em desequilíbrio acentuando ainda mais sua dor e 
perturbação. A primeira atitude deve ser a proximidade, o diálogo 
lembrar que o momento é chegado para que se afinem ainda mais os 
laços. O mesmo que se busque criar o laço, ou mesmo recuperá-lo. 
Nunca desistir, se armar com a energia do mal só nos trará ainda 
mais este mesmo mal. (t) 
 
<[moderador]> [13] - <[sol_]> Clóvis, você já teve a oportunidade 
de conhecer (participar) de alguma reunião do Santo Daime ou tem 
informações sobre o caráter alucinógeno ou não da bebida? 
 
<ClovisVervloet> Do Santo Daime especificamente não, mas da UDV 
(União do Vegetal) tive oportunidade de conhecer quando fui a um 
curso de plantas medicinais. A UDV usa da infusão dos mesmos 
vegetais só que existe um caráter religioso envolvido. Volto a 
dizer não é bem alucinógeno, mas um estado alterado de 
consciência, por isso não é combatido nem condenado pelas 
autoridades. (t) 
 
Considerações finais do palestrante: 
 
<ClovisVervloet> O homem conquistou a lua, mandou satélites a 
outros planetas, mas não conquistou a si mesmo - Dr. Bezerra de 
Menezes. Vamos lembrar disso e trabalhar sempre no nosso 
autoconhecimento e auto-aperfeiçoamento. 
 
Oração Final: 
 
<green__> Agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade do estudo 
com os irmãos do canal, da internet esse meio que cada vez mais, 
torna-se um instrumento de auxílio, crescimento e aprendizado para 
todos nós. Possamos, Senhor, utilizar esses esclarecimentos 
trazidos pelo irmão Clovis, na noite de hoje com aqueles que nos 
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pedirem ou que observarmos serem necessitados dessas informações 
preciosas. Que possamos buscar dar utilidade prática para o 
conhecimento que adquirimos hoje. Abençoe, Senhor, a todos os 
sofredores e aflitos em ambos os planos da vida e a todos nós 
Mestre, que ainda nos encontramos muito distantes da meta mas que 
temos todas as ferramentas para alcança-la. Fique conosco, Senhor 
Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo, enfim. Que 
assim seja, graças a Deus. (t) 


