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Farmacologia experiencial psicodélica: explorações clínicas
pioneiras com Salvador Roquet (como cheguei a tudo isso:
cetamina, aditivos e adjuvantes, Don Juan e Carlos Castaneda
também): uma entrevista com Richard Yensen
Psychedelic experiential pharmacology: pioneering clinical
explorations with Salvador Roquet (how i came to all of this:
ketamine, admixtures and adjuvants, Don Juan and Carlos
Castaneda too): an interview with Richard Yensen.
Autoria: Philip E. Wolfson
Panorâmica:
Introdução: Richard Yensen foi pesquisador do Centro de Pesquisas
Psiquiátricas de Maryland de 1972 a 1976. Ele estudou psicoterapia psicodélica
com Stanislav Grof, MD e outros funcionários seniores. Durante esse período,
ele tratou pacientes com transtornos de abuso de substâncias, câncer, neurose
e outros profissionais de saúde que buscavam uma experiência de treinamento.
Dr. Yensen fez seu Ph.D. dissertação sobre o uso de MDA em psicoterapia com
pacientes neuróticos ambulatoriais e conduziu sua pesquisa no MPRC. Ao longo
de muitos anos de experiência em pesquisa psicodélica com governos, ele
desenvolveu uma psicoterapia xamânica não-medicamentosa chamada Terapia
Afetiva Perceptual. Na década de 1990, Richard era co-proprietário do IND
3250, uma nova licença experimental de drogas emitida pela Food and Drug
Administration dos EUA para estudar o LSD e a psicoterapia até 2006.
Atualmente é psicólogo licenciado na Califórnia e diretor do Orenda Institute em
Vancouver e Cortes Island, British Columbia, Canadá e presidente da
Associação de Psicossíntese de Salvador Roquet. Ele atuou nas faculdades da
Harvard Medical School, da Johns Hopkins University e da University of
Maryland Medical School, em Baltimore.
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