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PSYCHEDELIKA UŽÍVÁNA RITUÁLNĚ
OBVYKLE ZA ÚČELEM LÉČBY, DUCHOVNÍHO
PROPOJENÍ ČI OSLAVY ŽIVOTA. DÍKY TOMU
DOŠLO K NAHROMADĚNÍ
NENAHRADITELNÝCH ZKUŠENOSTÍ
Z RITUÁLNÍHO KONTEXTU UŽITÍ,
KTERÉ JSOU NEJEN ŽIVOUCÍM ODKAZEM
DÁVNÝCH CIVILIZACÍ, ALE TAKÉ ATRAKTIVNÍ
VÝZVOU PRO DNEŠNÍ VĚDU A INSPIRACÍ
PRO KULTURU A SOUČASNOU CIVILIZACI.

Ayahuaska je psychoaktivní nápoj z amazonských rostlin, který je po stovky, možná i tisíce let, rituálně užíván tradičními kmeny některých jihoamerických zemí. Indiáni ayahuasku symbolicky vnímají jako zosobnění přírodních sil, nezměrnou inteligenci, která jim napomáhá nahlédnout skrze změněné stavy vědomí na skutečnou realitu. Rostliny, ze kterých se ayahuaska
připravuje, označují jako medicíny, nápoj samotný je vnímán jako léčebný prostředek, ayahuaska je indiány obecně uctívána
jako rostlinná učitelka.
Základní ingredience rostlinného výtažku tvoří liána (Banisteriopsis capi) a listy (Psychoria viridis), které obsahují silnou psychoaktivní látku zvanou dimethyltriptamin (DMT).
Během uplynulých 60 let se ayahuaska stala předmětem širokého spektra vědeckých výzkumů. Zkoumalo se především její
potenciální využití v psychoterapii, ale také vliv na rozvoj kreativity, a obecné zvýšení kvality života člověka. Mnozí účastníci experimentů s touto látkou na sobě po ukončení sezení zaznamenali pozoruhodnou obnovu respektu k přírodě a snahu o zlepšení své vazby nejen k ní, ale i na úrovni vlastních mezilidských vztahů. V současné době jsme svědky oživení zájmu o tradiční
posvátné rostliny a jejich psychoterapeutický potenciál, na který navazuje právě probíhající terénní projekt „Neurobiologie
ayahuasky užité v tradičním prostředí“.
Mezinárodní tým špičkových odborníků v rámci tohoto projektu využívá nejmodernější technologie ke studiu tradiční formy
podávání ayahuasky u kmenů Huni Kuin a Ashaninka v Amazonii.
Výzkumníky zajímá, jak ayahuaska ovlivňuje psychický stav účastníků, jaký vliv má změněný stav vědomí na jejich vzájemnou
propojenost, a jak tento kontext užití souvisí s činností mozku.

#
AKTUÁLNÍ SITUACE
K ZÁČÁTKU ROKU 2022
V roce 2019 proběhla testovací expedice s přenosnými přístroji EEG. Přístroje jsou zajištěny ve spolupráci s ANT Neuro. Na podporu projektu vznikla veřejná sbírka.

#
PLÁNOVANÉ UDÁLOSTI
Realizace expedice je plánována na rok 2023 ve spolupráci
s kmenem Huni Kui. Komunikace probíhá s výzkumníky
v Brazílii, ambasádou a dalšími autoritami. Zvažováno je rovněž pokračování finálních experimentů v Peru,
či v Ekvádoru.

NA PROJEKTU
SE PODÍLEJÍ
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.,
a tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví ČR,
Dr. Eduardo Ekman Schenberg, Ph.D.,
(Instituto Plantando Consciencia, Brazílie),
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Dr. Tania Re a Adine Gavazzi
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Projekt také podpořil NF Neuron.

#
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
Pomocí přenosných přístrojů na měření EEG získáme data
vypovídající o tom, jak tradiční prostředí ovlivňuje rituál
spojený s pitím ayahuasky. Výsledná data mohou potvrdit či vyvrátit důležitost tradičního prostředí a rituálního
settingu. Díky možnému využití více přenosných EEG systémů současně mají výzkumníci jedinečnou příležitost získat
data vypovídající o míře psychického i „mozkového“ propojení jednotlivých účastníků rituálu a vlivu vnějších aspektů
(zpěv, rytmická hudba, vlastní šamanská práce). Studie tak
nejen ukáže, jak a jaké jednotlivé rituální prvky ovlivňují
neurobiologii účastníků rituálu, ale díky možnému srovnání s výsledky podání ayahuasky v laboratorním (lékařském)
prostředí také objasní jaké je samotná podstata tradičního
rituálního kontextu podání ayahuasky.
Výsledná data můžeme očekávat v letech 2024-2025. Současně vznikne ve spolupráci s filmovým štábem režiséra
Davida Čálka dokument “Doktor na tripu”, který získal podporu Fondu české kinematografie.
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VAŠE FINANČNÍ PODPORA POMŮŽE NAPLNIT
NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE PROJEKTU
— Sběr dat pomocí přenosných EEG přístrojů, které nastíní, jak tradiční prostředí
a rituální užití psychoaktivního nápoje ayahuaska ovlivňuje neurobiologii mozku
— Potvrzení či vyvrácení důležitosti tradičního prostředí a působení samotného rituálu
— Získání dat vypovídajících o propojení jednotlivých účastníků výzkumu
a vlivu vnějších podnětů na mozek (díky využití několika přenosných EEG zařízení)
— Vyhodnocení role a efektivity tradičního kontextu
— Rozšíření veřejného povědomí i vědeckého poznání o potenciálu rituálního využití psychedelik
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