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Souhrn 

Autor se zamýšlí nad významem tzv. psychedelik v průběhu epoch a v životě různych kul
tur. Poukazuje na důležitost rámce a ideje, se kterou jsou tyto substance užívány pro vy
voláváTÚ změněných stavů vědomí. KultovTÚ a rituál TÚ užíváTÚ psychedelik v rámci duchovTÚch 
trsdic se stávalo nástrojem poználú, zatímco jejich zneužití v moderTÚ době se stává spíše 
nástrojem zatraceTÚ. Toto poznáni přináší inspiraci pro naši dobu a prevenci důsledků 

zneužíváTÚ drog. 

K I í č o v á s l o v a : drogy - šamaTÚsmus - spiritualita - transpersonálTÚ psychologie 

S . Kudrle: DRUGS AND SPIRITUALITY 

Summary 

Tbe author contemplates the significance of the so call ed psychedelics in the course of 
epochs and in the life of different cu1tures. He draws attention to th e importance of the stage 
and ideas, whit wbicb the substances are used for evoking changes of their consciousness. Cul 
tic and ritual usage of psychedelics in tbe fram e of spiritual traditions used to happen the tool 
of cognition, wbile tbeir abuse in modem time becomes rather an inspiration for comdemnation. 
That understanding brings inspiration for tbe present era and for the prevention of drug abuse 
eITects. 

Ke y w o r d s : Drugs - shamaTÚsm - spirituality - transpersonal psychology 

Historie užíváIÚ psychedelických látek je stará jako lidstvo samo. Antropolo
gové, kteří studovali různé domorodé kultury v různých částech světa popisují, že 
psychedelické substance byly a jsou používány k léčeIÚ, věštěIÚ, ke komurukaci s 
nebeskými i podsvětIÚmi oblastmi, v šamanských rituálech ap. Psychedelické látky 
obyčejně navozují intenzivIÚ prožitky, které mohou mit za optimálIÚho vedeIÚ hlu
boký transformatívIÚ charakter, často obsahují sekvence smrti a znovuzrozeIÚ ega, 
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zážitky jednoty s vesmirem a další transpersonáhú jevy. Podrobně jsou tyto jevy 
zkoumány zejména výzkumníky z oblasti transpersonáhú psychologie. Ternún psy· 
chedelický pochází od Humpreyho Osmonda a znamená z řeckého psyché a delein = 
učiniti zjevným. Pro tyto látky byly raženy i jiné názvy, jako halucinogeny, byť ha· 
lucinace vyvolávají spíše zřídka, psychoheuristika, čimž se má zdůraznit jejich 
funkce nástroje objevoválÚ nebo učelÚ, mystikomimetika, kultogenika nebo enteo· 
geny. 

Podívame-li se na užíválÚ těchto substancí ve stručném historickém přehledu, 

pak nejstarším historickým dochovaným svědectvím užíválÚ psychedelicky účin
ných látek jsou šamanské rituály. 

Šamanismus je nejstarším náboženstvím, nejstarší medicínou v historickém 
vývoji člověka, sahá až k paleontolitu. Šamani měli vypracované technologie na vy
voláválÚ změněných stavů vědomí (dále ZSV) na nedrogové i drogové bázi. Vnímání 
a porozumělÚ světu sa v té době dálo na bázi bezprostředlÚho prožitku, intuice a 
symbolu, spíše než na úrovni racionállÚ, logické abstrakce. Člověk té doby patrně 
jinak využíval a jinak zatěžoval své mozkové hemisféry, na rozdíl od moderního 
člověka . 

J . Acht.enberg (1985): "posvátne rostliny" zajišťovaly: 

1) Rychlý přestup do ZSV; 
2) umožňovali na podkladě přímeho zážitku porozumět stavům zrozelÚ a smrti, 

vztahu ke kosmu, ke stvořelÚ vůbec . 

Psychedelický prožitek, ztráta hraníc ega, vědomi kontinuity všech dějů a smysl 
pro zázrak dávaly šamanům možnost náhledu a poználÚ přesahující rámec smys
lového poználÚ . Tyto rostliny proto nazývaly posvátnými, medicínou. Rekreační 
užíválÚ bylo často nemyslitelné. Šaman musel fungovat skvěle v obou realitách. 
Procházel vlastně věčným kruhem cestoválÚ do podsvětí za nějakým poznáním a 
vracel se spět, aby vykonal službu druhým. Nebylo v tom nic samoúčelného . Když 
léči l , bral medicínu spolu s nemocným a s pomocí vizualizace ovlivňoval chorobný 
proces. Pokud byly drogy (psychedelica, halucinogeny) užívány v duchovních tradi
cích, byly medicínou. Nejlepší medicínou, kterou svět po tisíciletí znal. Ale pro kul
turu, která sa progresivně odcizovala od ducha světa ve všech svých aspektech, pro 
kulturu, která udělala vše pro oddělelÚ ducha od těla, tam drogy poskytují útrpnou 
příchuť mysticismu, kterou náš kulturlÚ mýtus nelÚ schopen vysvětlit a není scho
pen integrovat" . 

V historii čínske mediciny je popisováno užíválÚ psychedelických látek již před 
3500 lety, ve staré indické literatuře se popisuje legendárlÚ posvátná rostlina a z ní 
přípravovaný nápoj soma. Verše védy opěvují mimořádné účinky této rostliny. 
Božský nápoj, který věřící používali, je uvedl do extatických stavů, kdy "jednou po
lovinou byly na zemi a druhou na nebesích" . Jejich těla oplývala silou, jejich srdce 
odvah ou, radostí a nadšelÚm a jejich mysli sa dostávalo osvícelÚ a ujištělÚ o nesmr
telnosti . 

Konopí - využíváno pro posvátné, léčebné a rituállÚ účely, objevuje se pod růz
nými názvy - hašiš, kif, marihuana, hemp, ganja - v oblastech StředlÚho východu, 
v Africe, Indii, Číně , Tibetu, SeverlÚ a JižlÚ Americe, v Karibské oblasti . Konopí 
vystupuje jako důležitá posvátná rostlina u tak odlišných skupin, jako jsou africké 
domorodé kmeny, indičtí bráhmani, stoupenci tantrického budhismu, Skýtové a 
rastafariáni na Jamaice. 

Obzvláště bohaté zastoupelÚ psychedelických látek najdeme ve Střední Ameri-
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ce. Předkolumbovské kultury, jako Aztékové a Mayové, používali řadu psychede
lických rostlin, stejně jako indiáni kmene Huicholů a Mazatéků . Mezi nejznámější 
rostliny tohoto druhu patří kaktus peyotl (Lophophora williamsi) nebo San Pedro, 
kde účinným alkokaloidem je meskalin, dále posvátne houby teonanacatl čili "maso 
bohů" (Psilocybe mexicana a P . cubensis), kde účinnou látkou je psilocybin. 

V amazonské oblasti je známa rituálni substance ayahuasca, jejímž zdrojem je 
liánovitá rostlina Banisteropsis caapi . Je také známa pod názvy caapi, yage, mihi, 
dapa, pindal, či vegetal . Před nástupem dobývaní amazonských oblastí Evropany a 
potlačováním domorodých náboženství v 16. století, byla ayahuasca velmi rozšířena 
u domorodců v rámci religiózních rituálů, magie, čarodějnictví, v léčbě apod. Na
vzdory úsilí potlačit tyto zvyky domorodců, zůstalo nadále posvátné a léčebné 

používání této látky nedotčeno. První výzkumné studie o této látce se datují do po
loviny minulého století. Spruce zjistil, že nápoj z liány, který připravují Mazanští a 
Zaparo indiáni a nazývají jej ayahuasca (víno duše, víno smrti), obsahuje jako účin
nou psychoaktivní substanci alkaloidy Harmin, Harmalin a Tetrahydroharmin z 
řady beta-carbolinů. V tomto století pozorujeme velký nárůst užívání ayahuascy 
zvláště v kontextu moderní synkretistické církve UNIAO DO VEGETAL (UDV), 
která registruje asi 7 000 členů organizovaných v lokálních spolcích. 

Podle některých odhadů se více než polovina amerických indiánů hlásí k ame
rické indiánske církvi (Native American Church), synkretistickému náboženství, 
které kombinuje kult peyotlu s křesťanskými prvky. 

Ze starověkého Řecka se dochovaly částečné zápisy z mystérií smrti a znovuzro
zení, jako např. Eleusinská mystéria zasvěcená božstvům Demetry a Persefony, 
t rvající každoročně po dobu 9 dnů, v jejichž rámci byl podáván opojný nápoj s psy
chodelickým účinkem . Tato mystéria se tradovala po dobu 2000 let i přes odpor 
křesťanské církve. 

Ve středověku se celá řada psychedelických rostlinných i živočíšných látek 
používala k výrobě nápojů a mazání, které se pak používali v čarodějných rituálech, 
černých mších a sabatech (belladona, mandragora, durman) . 

V rovníkové Africe je známá keřovitá rostlina Tabernathe Iboga, která je zdro
jem drogy Ibogain. Zejména v Gabunu jsou kořeny využívány v malých dávkach ja
ko afrodisiakum a stimulans, ve velkých dávkach pak v průběhu náboženských ce
remonií k zasvěcení do kultu Bwiti . Účinky látky jsou popisovány již od poloviny 
minulého století. Ibogain inhibuje oxidaci Serotoninu a katalyzuje oxidaci KA po
mocí MAO . Ibogain je považován za oneirofrenní látku. Kult Bwiti u domorodců 
kmene Mitsogho je výhradně mužskou záležitostí, a ti, kteří byli zasvěceni, jsou 
prohlášeni za mistry vizuálního poznání toho, co je za, což jim zprostředkoval strom 
zázraků - IBOGA. 

Objev LSD v 60. letech dvacátého století, jeho výzkum, terapeutické využití, ale 
i poznatky s halucinogeny z "neterapeutického" prostředí, tedy happeningů, růz

nych obřadů a rituálů vedly k určité kontroverzi o chemickém vs . přirozeném mys
ticismu. 

Jsou popisovány 3 extrémní názory (Grof, 1994): 
- "Vyvolání mystických zážitků chemickou cestou znamená přenesení reli

giózních témat do laboratoří a tudíž možnost vysvětlit religiozitu vědeckým způso

bem, tedy na základě např. biochemie mozku; 
- mystické zážitky jsou považovány za pravé a LSD tudíž za posvátnou substan

ci, která zprostředkovává kontakt s transcendentálními skutečnostmi, což byl již 
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postoj šamanů a psychedelických kněží, kteří považovali tyto látky za posvátné, ne· 
bo dokonce božstva sama; 

- konečně třetí postoj, který považuje chemicky indukované mystické zážitky za 
pseudomystické, které jen napodobují a povrchně přípomínají autentickou spiritua· 
litu, vycházející z Boží milosti. Chemické vyvolání diskredituje jejich spirituální 
hodnotu" . 

Na Harvardské univerzitě se uskutečnil experiment známy pod názvem Har
vard Oood Friday Study aneb zázrak v Marshově kapli, kdy byl části studentů teo
logie v rámci bohoslužby, ve slepé studii podán Psilocybin a druhé části placebo. 
Výzkurruúci nemohli najít žádný rozdíl v popisovaných "psilocybinem navozených" 
mystických stavech ve srovnáni s těmi, které jsou známy po tisíciletí. 

Zdá se tedy, že posledni postoj vychází z mylných předpokladů, neboť psychede
lická cest.a rozhodně neni ani snadnou ani předpověditelnou cestou k Bohu a při
náší podobná strádání a nesnáze jako jiné duchovní cesty (např. popisy u Castane
dy,1993). 

Je určitá shoda mezi výzkurruúky, že nelze vést dělicí čáru mezi spontánním a 
chemickým mysticismem na bázi pouhé fenomenologické analýzy nebo experimen
tu. Rovněž je málo známo o biochemických změnách díky farmakologickému účinku 
LSD a o biochemických změnách, které se odehrají při náročném spontánním mys
tickém prožitku. Rovněž další nedrogové spouštěcí mechanismy, jako je hladovění, 
spánková a smyslová deprivace, pobyt v poušti v extrémních podmínkach, emoční 
nebo fyzický stres s vyvoláním extrémní bolesti, monotónní spěv a tanec, bubnování 
a další technologie posvátných stavů, vyvolávají často dalekosáhlé změny ve vnitř
ním prostředí. 

"Je tedy těžké určit, koho považovat v této oblasti za autority - zda kněží, vědce 
nebo mystiky. Někteří dělají kategorické závěry, aniž měli byt jedinou zkušenost s 
psychedelickými látkami. Na druhé straně řada ateistů prožila s pomocí těchto 
substancí dramatické spirituální konverze" (Grof, 1994). 

Huston Smith (1964) tuto kontroverzi uzavírá konstatováním, "že se zdá, že i 
drogy navozují duchovní zážítky, není však již tak evidentní, že vyprodukují du
chovní život" . To znamená, že člověk připravovaný pro duchovní cestu bude mít 
patrně také větší úžitek z takového zážitku, který bude mít trvalejší hodnotu a 
může mít i hluboký transformující význam. 

Popisuje sa řada postupů, "technologií posvátna", kterými se člověk může uvá
dět do stavu transu, posedlosti, hluboké relaxace, samádhí atd., jak se různě defi
nují a popisují změněné stavy vědomí . Různé úrovně a kvalitativní odlišnosti těchto 
ZSV jsou např. v zaměření pozornosti, jakje testována realita a pod. 

Pokud jako příklad uvedu stav hluboké relaxace, mohu stejný nebo velmi po
dobný stav vyvolat vizualizací zklidňujíci scenérie, poslechem "relaxační" hudby, 
uvolňováním svalového napětí, senzorickou deprivací, prací s tělem (body work), 
nebo zaměřováním dechu. Podle Tarta (1983) jsou fáze indukce do ZSV popsatelné 
jako: iniciace - destabilizace původního stavu - uspořádávání nových vzorců (re
pattering) v přechodu k novému stavu - konečná fáze stabilizace nového stavu. 

Jelikož neuronální systémy jsou v neustálé cirkulární interakci s psychíckými 
stavy, jako je percepce, emoční prožívání, pocit identity apod., lze vhodným půso
bením v různych komunikačních kanálech vyvolat nakonec podobný psychícký stav, 
jak uvedeno výše - ovlivněním propriocepce, audiocepce, atd . 
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Tomuto jevu se také říka causální indiference, což stručně znamená, že jde-li 
prožitkově o totéž, je jedno, co tento jev vyvolává. 

V této souvislosti se chci zmínit o dalším zajímavém jevu. Pokud použijeme 
například psychotropně působící látku k navozování tohoto stavu, můžeme vyvolat 
fenomén obrácené tolerance, kdy se zvyšuje výsledný efekt pří stejné dávce drogy, 
což znají např. kuřáci marihuany. Dokonce se takto může otevřít cesta k poznání 
těchto stavů a možnost je postupně vnímat i bez účinku drogy. 

Spirituální zážitky jsou často výrazem symboliky kolektivního nevědomí a pře

sahujíci např. příslušnost k náboženské tradici, kterou osoba zná. Obvykle mají 
spojující charakter a transcendují hranice jednotlivých náboženských systémů, aniž 
jakkoliv diskvalifikují, a tím dávají prožitku širší kosmíckou perspektivu. 

V rámci rituálního užívání a v kontextu duchovní tradice byla psychedelika 
nástrojem poznání. Toto poznání nás informuje o míře reálného bezpečí a nebezpečí 
užívání těchto substancí a součaně dává podněty pro prevenci následků, pokud jsou 
drogy v našem "moderním" světě jaksi bezduše zneužívány. 
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