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      1. Cieľ práce 

  

Na úplnom začiatku tejto práce stojí môj záujem spoznávať nové veci. 

Uvedomujem si, ţe miera poznania, je relatívna, ale aj omamné látky a ich účinky 

boli a sú istou neznámou, ktorú som chcela vţdy poodhaliť. Predsa len, drogy ako 

také majú v našej porevolučnej spoločnosti charakter tabu a zdá sa, ţe tak ako 

kaţdé tabu, aj drogy – omamné a návykové látky – sú istou skúškou. Či uţ pre 

jednotlivca alebo zákonodarný systém.  

Výber zamerania absolventskej práce bol pre mňa tzv. jasná voľba. Zamierila som 

na katedru toxikológie, ale keďţe človek mieni a okolnosti menia, bola som 

nútená vyhľadať profesora Jahodářa, ktorý akoby náhodou mal pre mňa 

pripravenú jednu neznámu . Banisteriopsis caapi. Vskutku nič mi to nehovorilo, 

ale mala som čas na rozmyslenie, ktorý som vyuţila a vyhľadala si aspoň niečo 

málo o nej. Odkazov v internetových vyhľadávačoch v slovenčine alebo češtine 

bolo dosť, síce amatérskych a populárno-vedeckých, ale objasnilo mi to 

problematiku. Totiţ, existuje krátka novela zvaná Feťák od Williama S. 

Buroughsa, ktorú som čítala ešte v pubescentnom veku a v závere sa autor 

vyjadruje o droge, ktorá nevyvoláva návyk a nazýva ju yagé. Uţ vtedy vo mne táto 

zmienka vyvolala záujem a pochybnosti a zmätok, pretoţe podľa tvrdení 

dospelých a novinových správ, všetky drogy sú nebezpečné práve kvôli tomu, ţe 

vyvolávajú návyk a tým získavajú čas a moţnosť poškodiť organizmus. Skrátka, 

zacítila som moţnosť dozvedieť sa o yagé viac a moja účasť bola jasná. Naviac, 

postupom času som zistila, ţe tejto zaujímavej rastlinke sa v našich zemepisných 

šírkach nevenuje príliš odbornej pozornosti, aj keď odvar z nej sa v rámci rôznych 

módnych vĺn objavuje aj u nás a stihol uţ na seba upozorniť v informačných 

prostriedkoch.  

Mojim cieľom sa stala práca, v ktorej by mohol ktokoľvek nájsť ucelenú 

informáciu o Banisteriopsis a všetkom čo je  s ňou spojené. Zozbierať, zhrnúť 

a prehľadne spísať všetko, čo súvisí s obsahovými látkami, uţívaním, účinkami 

i jej postavením vo svete alebo u nás.   
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2. Úvod do problematiky Banisteriopsis 

 

Banisteriopsis caapi je juhoamerická liana, ktorá sa pouţíva k príprave nápoja 

zvaného Ayahuascu. Ľudovo tento nápoj zvyknú volať aj Huasca, Yagé (ktoré 

povaţoval za liek na svoje problémy aj William Buroughs), Goldranke, Camárambi, 

Yaxe, Rao, Cají, Kahi, Netema, Nishi, Sheati, Kaapistrauch, Bejuco de Oro, 

Seelenliane. (1) V preklade tohto cudzieho slova opäť nepanuje zhoda. Kečuánci 

týmto označujú „lianu duše“ a americkí indiáni z kmeňa Ese΄ejov zas „povraz smrti“. 

(1) (2) Obidva preklady však dávajú tušiť, ţe sa jedná o nápoj s výnimočným 

postavením, ktorý uţ niekoľko storočí zasahuje do kultúrnych zvyklostí  spoločenstiev 

ţijúcich nielen v Juţnej Amerike.  

 

Našlo sa mnoho archeologických dôkazov, ktoré potvrdzujú domnienky, ţe 

Ayahuascu uţívali mnohé civilizácie uţ pred dvoma tisícročiami. Odvar bol uţívaný 

pre svoje halucinogénne účinky domorodcami Juţnej Ameriky i miešancami 

z rôznych dôvodov, ako sú : komunikácia s duchmi, ktorí ovládajú rastliny, 

dosiahnutie tranzu, výučba budúcich šamanov, ovplyvňovanie snov a predpovedanie 

budúcnosti, telepatické činidlo pre prorokov, liečenie chorôb, diagnostická metóda 

(kde vízie boli pouţité ako popis liečby), identifikácia zla, dosiahnutie extázy v sluţbe 

zdraviu a politickému ostrovtipu. Odvar sa pouţíval a v prostredí tropických pralesov 

sa stále pouţíva pri náboţenských ceremóniách k nakloneniu duchov, k učeniu 

o nepriateľoch a ich plánoch, k navodeniu choroby iným pomocou bosoráctva a ako 

preventívne reagens proti zlomyseľnosti ostatných. (3) 

Európsky vplyv sa podpísal aj pod význam a postavenie Ayahuascu. Jeho postupným 

začleňovaním do kultúry miešancov, (neskoré 19. a začiatok 20.storočia) sa stal 

prístupným zberačom gumy, ktorých v tom čase v Juţnej Amerike nebolo málo. 

Jedným z nich bol aj José Gabriel da Costa. Stal sa zakladateľom novej náboţenskej 

skupiny Uniao do Vegetal (UDV), ktorá je aj dnes  jedným z významných zoskupení, 

ktoré do svojich obradov začlenili Ayahuascu ako sviatosť.  Podobné praktiky boli 

zaznamenané u siekt Santo Daime a Barquinha. (3) 

V súčasnosti ľudoví liečitelia pouţívajú odvar k odhaleniu príčin ochorení 

a k neutralizácii alebo odkloneniu pôsobenia zla, ktoré ich spôsobuje. Z Ayahuascu sa 
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postupne stáva turistický fenomén, kedy po dobrodruţstve baţiaci cestovatelia aktívne 

vyhľadávajú šamanov a za poplatok sa nechajú previesť duchovnými cestami 

k sebapoznaniu. (3) 

Prvé písomné zmienky o existencii Ayahuascu podávali civilizovanému svetu 

kresťanskí misionári. Nezaoberali sa však nápojom ako takým, skôr ich zaujímal 

význam v domorodej kultúre.(3) Podrobnejšie správy však poskytol aţ anglický 

botanik Richard Spruce, ktorý roku 1851 podnikol expedíciu, ktorá mala pôvodne 

objavovať a mapovať prítoky Amazonky. Zaznamenal pouţívanie odvaru a je zrejmé, 

ţe si bol vedomý najdôleţitejšieho komponentu v nápoji. (4) Jeho objavom započal 

vedecký výskum Ayahuascu. 

 

Spôsob prípravy Ayahuascu sa líši v závislosti na geografickej polohe, no vo 

všeobecnosti sa dá povedať, ţe sa postupuje nasledovne : drevnatá časť Banisteriopsis 

sa nakrája na malé kúsky a kôra sa oddelí od stonky, rozdrobí  sa a následne sa   buď 

máča v studenej vode alebo sa niekoľko dní vo vode varí. Zvyknú sa pridávať aj 

ďalšie prísady, ktoré pravdepodobne zvyšujú silu a dĺţku intoxikácie. Jedná sa hlavne 

o listy kríku Psychotria viridis.(1) (4) Týchto aditív je však omnoho viac a ich 

pouţitie je špecifické. Kaţdé Ayahuascu pripravuje šaman, ktorý jediný pozná presné 

zloţenie jeho Ayahuascu, a teda kaţdé pripravené Ayahuascu má pravdepodobne 

odlišné zloţenie. (5) (Zoznam moţných prímesí uvádzam v Prílohe 1.) 

„Čaj“ sa uţíva pod dohľadom šamana. Rituál sa začína uţ samotným varením kôry 

a odvar pijú všetci, ktorí sa zúčastnili na jeho príprave. Hlavnou myšlienkou 

šamanizmu je umoţniť kontakt s nadprirodzeným svetom cez extatické záţitky 

s profesionálnym a inšpirujúcim sprostredkovateľom. Rituál sa koná i pri šamanovom 

zasvätení. (2) Kôru je moţné tieţ ţuť alebo po rozomletí šňupať. (1) Unikátnou sa zdá 

byť semisolídna substancia zvaná ako SHUAR Pasta. Má špecifickú horkú chuť 

a k dosiahnutiu poţadovaného účinku sa saje alebo cmúľa. (6) 

 

Po poţití tohto horko-slaného nápoja sa za niekoľko minút dostaví pocit nevoľnosti, 

často aj zvracanie. Nepríjemné pocity sú však vystriedané stavmi opojenia 

doprevádzanými farbistými halucináciami, zostrením sluchu s následným hlbokým 

spánkom plným ţivých snov. V tejto súvislosti sa vţil termín „yagové vízie.“ Sú 

špecifické výskytom konštantných obrazov, z ktorých najčastejšie sa zjavujú vízie 

tigrov, hadov a nahých ţien. Pokusy s mestskými ľuďmi, ktorí nikdy v dţungli neboli, 
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potvrdili, ţe mnohé z vyvolaných predstáv majú čo robiť s mačkovitými šelmami typu 

jaguár, panter, ale aj s hadmi. Opakovaný výskyt týchto obrazov prispel 

k sformovaniu názoru, ţe existuje,  psychologicky povedané, „kolektívne nevedomie“. 

Antropológovia, psychiatri a etnografi svojimi dlhoročnými experimentmi na 

Indiánoch zostavili rebríček najčastejšie sa objavujúcich prvkov počas halucinácií. 

Zdá sa, ţe erotika v nich hrá podstatnú rolu, pretoţe okrem pohlavných orgánov sa 

v rebríčku na predných miestach umiestnilo sperma, oplodnenie, zrodenie, rodová 

línia, incest, ale aj dúha, slnko, myšlienka a trón. Dominantná farba vízií je modrá, aj 

keď všetky farby v tranze získavajú na intenzite.  Všeobecne sa ale dá povedať, ţe 

účinok je závislý na niekoľkých okolnostiach : na spôsobe prípravy, okolitom 

prostredí, poţitom mnoţstve, počte pouţitých prímesí, za akým účelom dochádza 

k poţitiu a v neposlednom rade na spôsobe, akým šaman celý obrad vedie.(1) 

 

Z vyššie uvedeného by sa mohlo zdať, ţe jediným účelom, prečo dochádza k poţitiu 

ayahuascu, je „výlet do neznáma“. Ale v skutočnosti sa účinky „lektvaru“ dajú vyuţiť 

aj inak. K liečbe alkoholizmu a drogových závislostí, parkinsonizmu alebo 

psychických porúch. (7) Dokonca existuje svedectvo muţa, ktorý pomocou 

Ayahuascu napomohol zvráteniu postupujúcej  rakoviny hrubého čreva.(8) 
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3. Literárny prehľad 

 

V tejto časti by som chcela priblíţiť Banisteriopsis caapi z viacerých uhlov pohľadu. 

Banisteriopsis je spomínaná jedným dychom s Ayahuascu a tieto dva termíny sú spolu 

veľmi úzko späté. Je preto ţiadúce nazerať na tento fenomén cez viacero disciplín.  

 

3.1. Botanická charakteristika  

 

3.1.1. Banisteriopsis caapi 

 

Ríša Plantae  

Oddelenie Magnoliophyta  

Trieda Rosopsida  

Rád Malpighiales  

Čeľaď Malpighiaceae 

Druh Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) Morton 

Ďalšie názvy Banisteriopsis inebrians Morton, Banisteriopsis      quitensis (Niedz.) 

Morton (9) 

 

Rod Banisteriopsis zahŕňa viac ako 100 druhov lián rastúcich v tropických oblastiach 

Juţnej Ameriky, Strednej Ameriky a Karibiku. Rastie hlavne v daţďových pralesoch 

Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie a Brazílie.(1) 

 

Banisteriopsis caapi je pralesná drevnatá liana  so zloţenými listami  a malými 

ruţovými kvetmi usporiadanými v latách . V priemere majú kvety 12-14 mm, sú dlhé 

asi 3 mm a široké 1,5 mm, ruţové lupienky sú 5-7 mm dlhé a 4-5 mm široké. Kôra je  

zvyčajne čokoládovo hnedá a hladká s výraznými lenticelami.  Listy sú protistojné, 

tmavozelené, vajcovito - kopijovité, dorastajú do dĺţky 18 cm, široké asi 5 aţ 8 cm. 

Z kvetov sa vyvíjajú zrastené naţky 5 mm dlhé.(1) (10) 
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Obrázok 1 Botanická ilustrácia Banisteriopsis caapi 

 

Obrázok 2 Mapka výskytu Banisteriopsis caapi 

 

 

3.1.2.  Psychotria viridis 

 

Ríša Plantae  

Oddelenie Magnoliophyta  

Trieda Magnoliopsida  

Rád Gentiales 

Čeľaď Rubiaceae 

Rod Psychotria 

Druh Psychotria viridis (11) (Ruiz et. Pav.) (12) 
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Rod Psychotria zahŕňa veľké mnoţstvo kríkov a malých stromčekov z tropických 

oblastí po celom svete. Jeho taxonómia je tak trochu komplikovaná. Predstavuje asi 

1400 druhov (niektoré zdroje uvádzajú aj číslo 2000), z toho pribliţne 700 druhov 

pripadá na „Nový Svet“. Práve tie sú morfologicky podobné Psychotrii viridis 

a pravdepodobne sa zvyknú pouţívať ako prímesi  do Ayahuascu,  ak nie je dostupná 

P.viridis. (13) 

Psychotria viridis rastie vo vlhkých nízkych porastoch tropických pralesov na Kube, 

na severe Strednej Ameriky, na západe Juţnej Ameriky, za beţnú rastlinu je 

povaţovaná v Peru a v Bolívii. (13) Klasifikácia jednotlivých druhov Psychotria je 

obtiaţna i pre skúsených botanikov a nie je výnimkou, ţe konkrétnu danú Psychotriu 

rozpoznáva len šaman, ktorý ju pouţíva do Ayahuascu. (14) 

Psychotria viridis však má typické znaky, ktoré skúsené oko odhalí. Na stonke, 

uprostred medzi dvoma protistojnými listami je obvykle u rodu Psychotria 

horizontálna maličká jazva. Psychotria viridis má túto jazvičku schovanú palistom, na 

ktorom sú trichómy. Listy sú zvyčajne protistojné 5-15 cm dlhé a 2-6 cm široké, 

eliptické, hladké, lesklé, s ostrými okrajmi, niekedy pokryté mikroskopickými 

trichómami na spodnej strane. Kvety sú malé, biele, plody - červené bobule, 

ktoré obsahujú minimálne štyri hnedé oválne semená na jednej strane vypuklé, na 

druhej ploské. (13)   

 

Obrázok 3 Botanická ilustrácia Psychotria viridis 
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3.2. Fytochemická charakteristika 

 

3.2.1. Banisteriopsis caapi 

 

B.caapi obsahuje β-karbolínové alkaloidy harmín, tetrahydroharmín (THH), 

v menšom mnoţstve harmalín, v stopových mnoţstvách harmol, harmalol 

a pyrolidínové alkaloidy shihunín a dihydroshihunín. (15) V malých mnoţstvách boli 

tieţ izolované harmín-N-oxid, methylester kyseliny harmovej, neskôr aj kyselina 

harmalínová , amid kyseliny harmovej a acetylnorharmín. (16) 

 

3.2.1.1. Chemické štruktúry hlavných zložiek 

 

 

Harmín = 7-methoxy-1-methyl-β-karbolín 

Harmalín =  3,4-dihydro-7-methoxy-1-methyl-β-karbolín 

THH =  7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-karbolín 

 

β-karbolíny sú tricyklické,  heterocyklické alkaloidy, príbuzné s tryptamínom (13),  

ktoré sa v ţivých organizmoch endogénne syntetizujú tzv. Maillardovou reakciou. 

Vznikajú kondenzáciou redukujúcich cukrov a aldehydov, ako je napríklad glukóza 

a acetaldehyd s látkami poskytujúcimi voľnú aminoskupinu, ako sú aminokyseliny. 
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Známe sú i alkaloidy tvorené hexulózou, xylózou a furan-2-karboxyaldehydom, kedy 

voľnú aminoskupinu poskytujú lyzín, glycín, prolín, arginín, histidín alebo tryptofan. 

Ich fyziologická úloha nie je úplne jasná. Niektoré alkaloidy sú psychoaktívne, 

niektoré pôsobia fototoxicky na baktérie a hmyz, niektoré zas majú antioxidačné 

vlastnosti. Sú všadeprítomné, vyskytujú sa v obilninách, múke, sóji, mlieku, pive 

i víne a pravdepodobne v ţivočíšnych tekutinách a tkanivách ako sú krv, moč, 

obličky, pečeň a mozog. (17) 

Synteticky sa dajú β-karbolíny získať buď reakciou Bischler-Napieralského, kedy 

reaguje karboxylová kyselina s tryptofanom a ako katalyzátor reakcie je pouţitý 

polypropylethylén za vzniku dihydro-β-karbolínu, alebo reakciou Pictet-Spenglera, 

kde sa k získaniu dyhydro-β-karbolínu pouţije tryptofan a aldehyd. (18) 

 

3.2.1.2. Kvantitatívna analýza 

 

Stonky Banisteriopsis caapi obsahujú 0,05 – 1,36% alkaloidov, z ktorých asi dve 

tretiny pripadajú na harmín. Alkaloidy obsahujú aj ostatné časti rastliny, ba dokonca 

vo väčších mnoţstvách,  hlavne korene a listy, ktoré sa na prípravu Ayahuascu 

pouţívajú len zriedkavo.(Tab.1) (16)  

 

Tabuľka 1  Obsah alkaloidov vo vysušených  stonkách B.caapi  v %. 

 

 Harmín Harmalín THH Celkovo 

Hochstein 

& 

Paradies, 

0,3 stopy stopy 0,3 

1957 

Poisson, 

1965 

0,21 stopy n.d. 0,21 

Rivier & 

Lindgren, 

0.25 0.02 0.08 0.36 

1972 (0.04-0.51) (0.00-0.06) (0.00-0.31) (0.05-0.83) 

McKenna 

et.al.,1984 

0.39 0.19 0.15 0.78 

(0.06-0.64) (0.05-0.38) (0.03-0.33) (0.17-1.36) 
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3.2.2. Psychotria viridis 

 

P.viridis obsahuje hlavne DMT = N,N– dimethyltryptamín, zatiaľ čo N-methyl-

tryptamín a methyl-tetrahydro-β-karbolín boli zaznamenané len v stopových 

mnoţstvách. (15)(16) 

 

3.2.2.1. Chemická štruktúra DMT  

 

Schéma 1 Biosyntéza DMT z tryptofanu (15) 

 

↓- CO2 

 Tryptamine 

 

↓ +2CH3 
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DMT je derivát tryptamínu z triedy indolových alkaloidov. Jeho biosyntéza vychádza 

z tryptofanu, ktorého dekarboxyláciou sa získa tryptamín. Pôsobením 

methyltransferázy methyláciou vznikne N,N-dimethyltryptamín (schéma 1). Je 

povaţovaný za psychoaktívny alkaloid. Pri podaní per os je neaktívny aj vo vysokých 

dávkach, pri parenterálnom podaní je aktívny uţ pri nízkych dávkach. Syntetický 

DMT sa obyčajne fajčí alebo šňupe. Ayahuasca je jediný spôsob ako môţe byť DMT 

aktívny aj pri perorálnom podaní. DMT je široko zastúpený v rastlinnej ríši, no bol 

detekovaný aj ako endogénny metabolit cicavcov, vrátane človeka. Methyltransferáza, 

ktorá katalyzuje syntézu DMT bola objavená v ľudských pľúcach, mozgu, krvi, 

cerebrospinálnom moku, pečeni a srdci, v zajačích pľúcach, u ropuchy, myši a 

morských prasiatok. (15) 

 

3.2.2.2. Kvantitatívna analýza 

 

Obsah alkaloidov v listoch Psychotria viridis je v priemere 0,3%, pričom väčšina 

z toho pripadá na DMT. (Tab.2) (16) 

 

Tabuľka 2 Priemerné hodnoty obsahu DMT v listoch Psychotria viridis v %. (16) 

 

Autor štúdie/rok DMT 

Rivier & Lindgren, 

1972 0,17 

  

McKenna et al., 

1984 0,13 

 

 

3.2.3. Ayahuascu 

 

Obsah alkaloidov v odvare je teda súčtom alkaloidov obsiahnutých v jednotlivých 

rastlinách, z ktorých sa pripravuje. Vo všeobecnosti sa  však dá povedať, ţe 

koncentrácia alkaloidov v odvare je niekoľkokrát vyššia ako v jednotlivých rastlinách, 

z ktorých sa pripravuje. (15) 
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3.2.3.1. Kvantitatívna analýza 

 

Ayahuascu bolo analyzované jednak vysušené mrazom a jednak ako  odvar. V tabuľke 

3 sú zhrnuté výsledky kvantitatívnej analýzy z roku 1984, kedy bolo pouţitých 5 

vzoriek Ayahuascu a analýzy z roku 2001, kde bola pouţitá jedna vzorka.  

Percentuálne zastúpenie jednotlivých alkaloidov bolo: harmín 65%, THH 22%, 

harmalín 6% a DMT 8%. Kvantifikácia obsiahnutých alkaloidov je vyjadrená v mg/g 

materiálu. (16) 

 

Tabuľka 3  Koncentrácia alkaloidov v mrazom vysušenom Ayahuascu (mg/g)(16) 

 

 Harmín Harmalín THH DMT Celkovo 

      

McKenna 

et al., 1984 23,8 5,1 11,1 6,4 46,9 

 (8,6-57,6) (4,2-6,3) (8,0-25,5) (0,0-7,2) (29,1-75,6) 

Riba et al., 

2001 14,1 1 11,4 8,3 34,8 

 

 

Obsah alkaloidov bol mnohými ďalšími autormi kvantifikovaný v samotnom 

Ayahuascu. Priemerné hodnoty sú zaznamenané v tabuľke 4. Na základe týchto 

hodnôt β-karbolínové alkaloidy v Ayahuascu predstavujú zhruba 76% všetkých 

alkaloidov, z toho harmínu pripadá 44%, THH 25%, harmalínu 7% a zvyšných 24% 

pripadá na DMT. (16) 

 

Tabuľka 5 sumarizuje mnoţstvo alkaloidov v beţnej dávke Ayahuascu, aj keď beţná 

dávka Ayahuascu nie je presne určená. V priemere sa uvádza objem 166 ml na jednu 

dávku Ayahuascu, čo predstavuje príjem 193 mg alkaloidov. 109mg pripadá na 

harmín, 35 mg na THH a 17 mg na harmalín. Kaţdá dávka obsahuje v priemere 31 mg 

DMT. Predpokladá sa, ţe celkový príjem alkaloidov je v praxi vyšší, pretoţe pri 

Ayahuasca rituáloch a obradoch sa zvykne uţiť hneď niekoľko dávok Ayahuascu. 

(16) 
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Tabuľka 4 Koncentrácia alkaloidov v Ayahuascu vyjadrená v mg/ml (16) 

 

 Harmín Harmalín THH Spolu DMT 

      

Der 

Marderosian, 

1970 0,07 0,11 n.d. 0,18 0,14 

Rivier & 

Lindgren,1972 0,15 stopy 0,05 0,2 0,13 

McKenna et 

al., 1984 4,67 0,41 1,6 6,68 0,6 

Liwszyc et al., 

1992 1,49 stopy 1,39 2,88 0,53 

Callaway et 

al., 1999 1,7 0,2 1,07 2,97 0,14 

Callaway, 

1999 2,25 0,13 1,82 4,2 1,18 

Riba et al., 

2001 0,9 0,06 0,72 1,68 0,53 

 

 

Tabuľka 5 Množstvo alkaloidov v mg požitých 

v relatívne bežných dávkach Ayahuascu (16) 

 

 Harmín Harmalín THH Spolu DMT 

Der Marderosian, 

1970 17.I 26 n.s 43 33 

Rivier & 

Lindgren,1972 30 stopy 10 40 25 

McKenna et al., 

1984 280 25 96 401 26 

 

 

3.2.3.2. Posledné zistenia 

 

Fytochemická analýza z roku 2005 sa zaoberala kvantitatívnym zloţením B.caapi 

a P.viridis. U P.viridis zaznamenala zaujímavý úkaz. Z 37 vzoriek sa v niektorých 

nenašla ani stopa DMT a v niektorých aţ 0,6mg/g sušeného materiálu. Vzorky listov 
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boli odoberané vţdy z jednej rastliny v trojhodinových intervaloch, od polnoci do 

deviatej hodiny večer toho istého dňa. Hladina DMT stúpala do 6 hodiny rannej, kedy 

bol zaznamenaný pokles. K rapídnemu nárastu DMT došlo o 9 ráno a hladina stúpala 

aţ do 6 hodiny večernej, kedy rapídne poklesla na základné hodnoty. Výskyt 

nerovnomernej tvorby alkaloidov v rastline úzko súvisí s cirkadiálnymi rytmami 

a objavuje sa aj u iných rastlín, ktoré produkujú alkaloidy. Vysvetlenie, prečo je to 

tak, môţe byť rôzne. Najpravdepodobnejšie však je, ţe P.viridis produkuje DMT 

kvôli vlastnej ochrane pred slnečným ţiarením a radiáciou. DMT absorbuje najviac 

v rozmedzí vlnových dĺţok od 315 do 280 nm, čo odpovedá UV-B ţiareniu v UV 

spektre. (4) 

Podobná analýza upozornila na fakt, ţe pomer THH k harmínu v odvare je pribliţne 

1:1, zatiaľ čo v rastline je pomer 1:5. Nie je úplne jasné, čo je príčinou tohto úkazu. 

Buď je harmín postupne redukovaný na THH počas kyslých procesov pri varení 

Ayahuascu (Schéma 2) alebo  je THH jednoducho stabilnejšia zlúčenina alebo je to  

kombinácia oboch predpokladaných variant. (6) 

 

Schéma 2 Redukcia harmínu na THH v prirodzene kyslom prostredí. 

Harmín 
↓H+ 

Harmalín 

↓H+ 

Tetrahydroharmín 
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3.3. Farmakológia 

 

Ayahuascu je psychoaktívny odvar pozostávajúci z Banisteriopsis caapi bohatej na β-

karbolínové alkaloidy a halucinogénnych prídavkov ako je Psychotria viridis, ktorá 

obsahuje DMT. Špecifickosť tohto nápoja spočíva v tom, ţe DMT je aktívne aj pri per 

os podaní, pretoţe DMT je za normálnych podmienok enzymaticky degradované 

monoaminooxidázami (MAO).β-karbolíny pôsobia ako deaktivátory MAO a zvyšujú 

tak hladinu DMT v krvi, čím sa môţe prejaviť jeho účinok.(15) 

 

3.3.1. Farmakológia DMT 

 

DMT je primárny psychotropný komponent nápoja. DMT spadá do skupiny 

psychedelických a halucinogénnych látok, a teda : 1) modifikuje proces myslenia 

a vnímania, 2) minimálne ovplyvňuje intelektuálnu a pamäťovú kapacitu, 3) hlavným 

účinkom nie je strnulosť, narkóza ani prehnaná stimulácia, 4) vedľajšie účinky sú 

mierne, 5) návykovosť je minimálna. Toto zaradenie podporuje aj chemická štruktúra 

DMT a jeho afinita k serotonínovým receptorom. (16) 

 

3.3.1.1. Účinky DMT 

 

Subjektívne účinky 

Medzi účinky popisované jednotlivcami sa radia hlavne vizuálne halucinácie, 

neschopnosť koncentrácie a eufória. Pri i.m. podaní DMT dobrovoľníci svoje 

subjektívne pocity zhrnuli nasledovne: 1) rýchlo sa meniace farbisté halucinácie 

a ilúzie, 2) pozmenené dimenzie miestnosti, jednotlivé objekty strácajú svoju formu, 

získavajú zvláštne vibrácie a vlastnosti, pocit premiestnenia do iného časového 

priestoru, 3) dojem, ţe niektoré časti ich tela im uţ nepatria, 4) zvyčajne nesprávne 

odhadli dobu pôsobenia odvaru, 5) strata asociácií, nesúvislosť prejavu a ťaţkosti 

s udrţaním myšlienok, pretoţe prúdia vo veľkom priestore, pocity opustenia, niektorí 

popisovali podozrievavosť a paranoidné stavy, 6) eufória a nekontrolovateľný smiech, 

7) niektorí dostali tzv. okno a neboli schopní spomenúť si na niektoré okamihy. 

(16)(19)  
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Účinky na kardiovaskulárny systém 

Štúdie opakovane popisujú rapídne zvýšenie arteriálneho krvného tlaku po podaní 

DMT. Srdečná frekvencia taktieţ stúpa, no v porovnaní s krvným tlakom, omnoho 

menej znateľne. Oba ukazatele sú závislé na dávke. (16) 

Samovoľné účinky 

DMT vyvoláva po i.m. podaní mydriázu a bola pozorovaná zvýšená rektálna 

teplota.(16)  

Neuroendokrinné účinky 

DMT po i.m. podaní zvyšuje v ľudskom organizme hladinu prolaktínu, rastového 

hormónu a kortisolu. Po i.v. podaní zvyšuje aj hladinu adrenokortikotropného 

hormónu.  Nebol pozorovaný ţiaden efekt na hladinu melatonínu, FSH, TSH 

a LSH.(16) 

Nežiadúce účinky 

Pri akútnej intoxikácii boli popísané úzkostné epizódy  a stavy dysforie. Niekedy 

môţe vysoká dávka vyvolať tzv. „flashback“ a výnimočná nie je ani depresia. (16) 

 

3.3.1.2. Farmakokinetika DMT 

 

Dávka 

Prvý prejav nástupu DMT bol zaznamenaný pri 50 mg pri parenterálnom podaní alebo 

pri inhalácii.(18) 4-5 krát účinnejší je 5-methoxy-DMT. Pri inhalácii stačí 6-10mg 

a pri i.v. aplikácii dokonca len 2-3mg. (20) Psychotropný účinok nevyvoláva 

perorálne podanie DMT ani pri dávke niekoľkosto miligramov. (16) 

Doba pôsobenia 

Pri parenterálnom podaní a inhalácii, účinok nastupuje rýchlo, rádovo v sekundách, 

vrcholu dosahuje za 5 – 20 minút a po pol hodine končí. (19) Perorálne podanie 

zrejme nástup i trvanie účinku predlţuje. (16) 

Metabolizmus 

Klinické štúdie zvýraznili kratkodobé pôsobenie DMT na organizmus. Z plazmy je 

rýchlo eliminovaný a malé percento z podanej dávky môţe byť zachytené 

nezmetabolizované v moči. Dôleţitým degradačným mechanizmom DMT je 

oxidatívna deaminácia katalizovaná monoaminooxiadázami, no nemenej dôleţité sú 

N-oxidácia a N-demetylácia. (16) 
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3.3.1.3. Mechanizmus účinku DMT 

 

Fenylalkylamíny a indolylalkylamíny vykazujú značnú podobnosť so serotonínom, 

norepinefrínom a dopamínom, čo sú hlavné neurotransmitery. Hlavným cieľom 

halucinogénnych a psychotropných látok sú serotonínové receptory a z nich 

najhorúcejším kandidátom je receptor 5-HT2A.  Vysoký stupeň homológie k tomuto 

receptoru vykazuje 5-HT2C  a receptor 5-HT1A vykazuje vysokú afinitu 

k indolylalkylamínom. Všetky tri subtypy patria medzi receptory zviazané s G-

proteínom. DMT, podobne ako LSD, vykazuje afinitu k receptorom 5-HT1A a 5-HT2A , 

no bola dokázaná aj afinita k adrenergným receptorom α1 a α2.  (16) 

DMT po naviazaní na receptor pôsobí ako plný alebo parciálny agonista. Stimuluje 

fosfolipázu C a výsledkom je inositoltrifosfát a diacylglycerol a aktivácia 

proteinkináz. Podobne na receptor 5-HT2A pôsobí aj serotonín. (16) 

 

3.3.1.4. Interakcia DMT s MAOI  

 

Táto špecifická otázka nebola riešená v kontrolovaných klinických štúdiách, ale cenné 

informácie boli získavané od rôznych výskumníkov, ktorí podstúpili experimenty 

zaloţené na vlastných skúsenostiach, a teda, sami sa stali pokusnými objektmi. Zistilo 

sa, ţe 100mg DMT voľnej bázy v kombinácii s 86 mg hydrochloridu harmínu vedie 

k psychedelickému účinku. Dávka harmínu sa postupne zniţovala a dospelo sa ku 

hraničnej dávke harmínu potrebnej na „aktiváciu“ DMT, a to,  1,5mg/kg. Harmalínu 

stačí 1mg/kg a vizionársky účinok DMT ostane zachovaný. (16) 

 

3.3.1.4.1. Inhibítory MAO 

 

Inhibítory monoaminooxidázy (MAOI) sú pouţívané na  liečbu depresie. 

Najznámejšie sú  ireverzibilné a neselektívne inhibítory oboch známych izoenzýmov 

MAO-A a  MAO-B (napr. iproniazid, isokarboxazid, tranylcypromin) . Vykazujú však 

veľa nebezpečných neţiadúcich účinkov. MAO-A sa vyskytuje intracelulárne 

v mitochondriách , u človeka sa vyskytuje okrem nervových buniek aj v bunkách 

čriev. MAO-B je u ľudí prítomná prevaţne v mozgu. Zatiaľčo MAO-A 

biotransformuje všetky neurotransmitery (noradrenalín, dopamín, 5-HT), MAO-B je 

aktívnejšia v degradácii dopamínu a prekurzorov monoaminov tyramínu. 
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Monoaminooxidáza (MAO) je enzým, ktorý sa uplatňuje nielen v inaktivácii 

neurotransmiterov, ale aj ďalších amínov prijatých trebárs potravou (tyramín sa 

vyskytuje hojne v syroch, zakysaných mliečnych produktoch, kuracej pečeni, pive, 

červenom víne, Coca Cole, čokoláde, sóji, paradajkách, banánoch a pod.). Ak je MAO 

inhibovaná, zvýši sa dostupnosť jednak amínov a ich metabolitov, jednak 

monoaminovaných neurotransmiterov. Výsledkom tak môţe byť akútna hypertenzná 

kríza. Odporúča sa drţať tzv. “dietu MAOI“ (aj šamani pred zasvätením do tajov 

Ayahuascu drţia diétu - pozn. autorky) a nekombinovať s liekmi s priamym alebo 

nepriamym sympatomimetickým účinkom, vrátane tricyklických antidepresív. (21) 

Okrem vyššie spomenutých MAOI k zoznamu je moţné priradiť moklobemid, 

selegilín – uplatňuje sa pri liečbe Parkinsonovej choroby, harmalínové alkaloidy 

a slabými MAOI  môţe byť aj DMT a 5-methoxy-DMT.(16) (21) 

 

3.3.1.4.2. DMT ako MAOI 

 

DMT je substrátom pre MAO a vykazuje inhibičnú aktivitu, čo bolo dokázané pri 

pokusoch s rôzne substituovanými dimethylaminoethylindolmi 

a dimethylaminomethylindolmi. Táto aktivita je síce omnoho menšia ako u β-

karbolínových alkaloidov, ale najaktívnejším inhibítorom sa DMT ukázalo medzi 

dimethylaminoethylindolmi klesajúc v rade nasledovne: 5-methyl-DMT > 5-MeO-

DMT > 5-hydroxyl- DMT. Dokonca sa ukázalo, ţe DMT uţ v nízkych dávkach z 80% 

blokuje oxidáciu tyramínu a z 44% zas oxidáciu tryptamínu. Naviac, DMT zjavne 

inhibuje oxidáciu serotonínu, čo indikuje vyššiu afinitu k MAO-A ako MAO-B. (16) 

 

3.3.2. Farmakológia β-karbolínových alkaloidov 

 

Tieto tricyklické alkaloidy sú hlavným a najväčším príspevkom B.caapi do odvaru 

Ayahuascu. Schopnosť β-karbolínov interagovať s receptorom 5-HT2A a/alebo ich 

schopnosť vyvolať účinok analogický účinkom tryptamínov a fenylethylamínov, 

nebola ešte úplne objasnená. Vo všeobecnosti sa dá povedať, ţe overených informácií 

o psychotropných účinkoch β-karbolínov na ľudský organizmus je ako maku. (16) 
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3.3.2.1. Účinky β-karbolínov  

 

Subjektívne účinky 

Po podaní harmínu boli najčastejšie popisované stavy od relaxácie cez sedáciu aţ po 

rozrušenosť, nepokoj a psychotické symptómy. Stavy sa nelíšili od druhu podania, či 

uţ sa jednalo o sublingválne alebo orálne podanie zdravým jedincom. Pri orálnom, 

subkutánnom a i.v. podaní harmínu schizofrenickým pacientom, bol následne 

popísaný ako halucinogén len pri i.v.podaní pri dávke 150-200mg. Halucinácie 

u pacientov zmizli po otvorení očí, pričom bola v niektorých prípadoch pozorovaná 

mierna eufória. Po orálnom podaní 100 mg harmalínu, neboli zaznamenané ţiadne 

účinky, dávka zvýšená o 50 mg  spôsobila podivné zvukové halucinácie a vizuálne 

halucinácie so zavretými očami spôsobilo aţ ďalšie navýšenie dávky o 50 mg. V takto 

vysokej dávke sa ale objavila nevoľnosť a nepokoj u zdravých jedincov. (16) 

Účinky na kardiovaskulárny sytém 

Po i.v. podaní harmínu bola zaznamenaná bradykardia a hypotenzia. (16) 

Nežiadúce účinky 

Harmín i harmalín vyvolávajú nepríjemné fyzické stavy. U harmínu boli 

zaznamenané: nauzea, zvracanie, tras a necitlivosť tela, čo sa prejavilo hlavne po i.v. 

podaní a pri vysokých perorálnych dávkach. Harmalín spôsobuje nepríjemné fyzické 

pocity, hlavne parestéziu a necitlivosť, intenzívne zvracanie a závrate. Pozorované 

boli aj problémy so zaostrovaním. (16) 

 

3.3.2.2. Farmakokinetika β-karbolínov 

 

Po i.v. podaní bol zaznamenaný rapídny skok koncentrácie harmínu v  plazme. Avšak, 

farmakokinetické parametre neboli, podobne ako u DMT, podrobne preskúmané. (16) 

Metabolizmus 

Hlavnou metabolickou dráhou sa v prípade β-karbolínov ukazuje byť oxidačná 

demethylácia katalyzovaná cytochrómom P450. (16) 

 

3.3.2.3. Mechanizmus účinku β-karbolínov 

 

β-karbolíny majú miernu, ba aţ slabú afinitu k serotonínovým receptorom. Podľa 

afinity k receptoru 5-HT2A sa dajú alkaloidy zostupne zoradiť nasledovne: harmín > 
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harmalín > l-THH > d-THH > harmalol a podobná rada s rovnakým výsledkom by sa 

dala sformovať z hľadiska afinity k receptoru 5-HT2C. β-karbolíny vo všeobecnosti 

nevykázali ţiadnu afinitu k dopamínovým a ak tak slabú afinitu k benzodiazepínovým 

receptorom. (16) 

 

3.3.2.4. β-karbolíny ako MAOI 

 

Jedným z hlavných a nepochybných účinkov β-karbolínov je inhibícia 

monoaminoozidázy v mikro- a nanomolárnych koncentráciách. Z hľadiska 

špecifikácie sa β-karbolíny ukázali byť efektívnejšími inhibítormi MAO-A ako MAO-

B, pričom harmalín pôsobí kompetitívnym reverzibilným mechanizmom. Pouţitím 

tyramínu ako substrátu bol študovaný vzťah štruktúra – aktivita v rade β-karbolínov 

a zistilo sa, ţe nasýtenosť pyridínového kruhu ovplyvňuje silu týchto látok ako MAOI. 

Teda, vyššiu schopnosť inhibovať MAO má harmín ako harmalín. (16) 

 

3.3.3. Farmakológia Ayahuascu 

 

Ayahuascu je polykompozitný odvar, ktorého farmakológia bola skúmaná neraz. Prvý 

popud tomuto bádaniu dal tzv. Hoasca Projekt v roku 1993 a aj vďaka nemu existujú 

relevantné ucelené informácie. (16) 

 

3.3.3.1. Účinky Ayahuascu 

 

Subjektívne účinky 

Dobrovoľníci po poţití Ayahuascu popisovali svoju skúsenosť ako komplikované 

farbisté halucinácie s urýchleným myšlienkovým procesom a všeobecne svoj stav 

nazvali ako stav vyššieho uvedomenia. (16) 

Účinky na kardiovaskulárny systém 

Zistilo sa, ţe Ayahuascu zvyšuje systolický krvný tlak, diastolický krvný tlak a tepovú 

frekvenciu. Tlak po podaní síce stúpol, ale po 40 minútach dosiahol svoj vrchol a do 3 

hodín po podaní  klesol na východzie hodnoty. Podobne to bolo aj s tepovou 

frekvenciou, svoj vrchol dosiahla 20 minút po podaní a do normálu sa vrátila 4 hodiny 

po podaní. (16) 
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Samovoľné účinky 

Podobne ako DMT, aj podanie Ayahuascu spôsobuje mydriázu a bol zaznamenaný aj 

účinok na respiračnú frekvenciu. Teplota tela stúpla taktieţ. (16) 

Neuroendokrinné účinky 

Podobne ako u DMT, hladiny kortizolu, prolaktínu a rastového hormónu stúpli po 

podaní Ayahuascu. (16) 

Nežiadúce účinky 

Nauzea, zvracanie a diarhea nie sú po poţití Ayahuascu nezvyklé. V literatúre sa 

z ďalších neţiadúcich účinkov objavujú: intenzívny strach, strata vedomia, tras. (16) 

Chronické účinky 

Pravidelné uţívanie Ayahuascu zvyšuje hladinu serotonínu, pričom zvýšená hladina 

pretrvá pravdepodobne aj 6 týţdňov od posledného podania. (16) 

 

3.3.3.2. Farmakokinetika Ayahuascu 

 

Po perorálnom podaní Ayahuascu bola u všetkých dobrovoľníkov zaznamenaná 

plazmatická koncentrácia DMT a bola dostatočne vysoká na výpočet 

farmakokinetických parametrov. Podobne tomu bolo aj s harmínom a THH, kdeţto 

koncentrácie harmalínu boli väčšinou nedostatočné. Tabuľka 6 sumarizuje namerané 

farmakokinetické parametre vyjadrené v priemerných hodnotách. (16) 

Tabuľka 6 

 

Alkaloid C max T max t 1/2 Cl/F Vss/F 

 (ng/ml) (min) (min) (ml/min.kg) (l/kg) 

DMT 15,8 107,5 259,4 221,8 54,8 

Harmín 114,8 102 115,6 271,7 49,6 

Harmalín 6,3 145 - - - 

THH 91 174 531,9 63,3 43,5 

 

 

3.3.4. Terapeutické využitie Ayahuascu 

 

Sú dva dôvody, prečo je opodstatnené očakávať medicínske uţitie Ayahuascu. Vďaka 

historikom, etnobotanikom, etnografom a antropológom vieme, ţe tak Ayahuascu 

vyuţívali uţ v dávnych dobách primitívne a pôvodné národy Juţnej Ameriky. Vďaka 

chemikom, farmakológom a mnohým ďalším odborníkom vieme alebo aspoň tušíme, 
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aký potenciál sa v Ayahuascu skrýva a ktorý by sa dal vyuţiť v dnešnej modernej 

medicíne. (15) 

 

3.3.4.1. Liečba alkoholizmu 

 

Predpoklad k tomuto vyuţitiu poskytol spomínaný „Hoasca Projekt“, ktorý 

spolupracoval s komunitou UDV. Pomocou rozhovorov vedených s jednotlivcami 

patriacimi k tejto komunite sa zistilo, ţe pravidelné dlhodobé uţívanie Ayahuascu 

vedie k pozitívnym zmenám v ţivotnom štýle. Demonštratívne prípady prívrţencov 

UDV pred tým ako sa pripojili ku komunite, mali problém s alkoholom alebo boli 

závislí na inej droge, boli útočníkmi v kauzách domáceho násilia alebo jednoducho 

nevedeli svoj ţivot prispôsobiť väčšinovému názoru. Takéto dysfunkčné chovanie 

však pominulo po vstupe do UDV a po skúsenosti s Ayahuascu. (15)(22) 

Pre popísanie psychologického osohu uţívaním Ayahuascu bol zavedený termín 

„psychointegračné rastliny.“ Vďaka vysokému záujmu o šamanistické rituály zo 

strany vedcov i intelektuálnej laickej verejnosti bola téma Ayahuascu mnohokrát 

medializovaná. Na rádiových vlnách BBC svojho času prebehla diskusia o úspešných 

pokusoch terapie závislosti na kokaíne pomocou Ayahuascu na istej klinike v Peru. 

Výsledky „Hoasca Projektu“ len potvrdzujú, ţe v prípade správneho 

psychoterapeutického vedenia môţe byť Ayahuascu aplikované pri liečbe 

alkoholizmu. (15) 

 

3.3.4.2. Liečba deficitu serotonínu 

 

Serotonínovy deficit sa spája s rôznymi funkčnými, behaviorálnymi 

a neurodegeneratívnymi poruchami, od alkoholizmu cez depresiu, autizmus, 

schizofréniu, poruchu hyperaktivity z nedostatku pozornosti aţ po senilnú demenciu. 

Pravidelné uţívanie Ayahuascu vyústilo k dlhodobej modulácii serotonínového 

systému v mozgu, konkrétne došlo k zvýšeniu hustoty serotonínových transportérov 

v trombocytoch a v mozgu, pričom tento účinok má na svedomí jeden z β-karbolínov. 

Serotonínový transportér je špecifický proteín v neurónoch, ktorý zodpovedá za 

spätné vychytávanie serotonínu zo synapsí. Jeho nedostatok je spájaný s výskytom 

rôznych syndrómov ako je depresia, náladové poruchy, suicidálne sklony alebo 

agresivita. Keďţe Ayahuascu pri pravidelnom uţívaní zvyšuje  hustotu 
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serotonínových transportérov, existuje hypotéza, ţe by sa mohlo časom pouţívať 

k zvráteniu týchto pochodov. (15) 

 

3.3.4.3. Liečba Parkinsonizmu 

 

Parkinsonova choroba je spájaná s nedostatočnými hladinami dopamínu v Substantia 

nigra bazálnych ganglií v mozgu a štandartná terapia pozostáva z podávania L-DOPy. 

Levodopa prestupuje hematoencefalickú bariéru a v mozgu je konvertovaná na 

dopamín. Je síce účinná pri zmierňovaní symptómov, ale iba krátkodobo. Preto sa 

hľadajú ďalšie terapeuticky účinné látky. V 20tych a 30tych rokoch bol harmín, vtedy 

ešte zvaný banisterín, pouţívaný u zvierat a ľudí, ktorí trpeli príznakmi podobnými 

Parkinsonovej chorobe. Podľa dnešných relevantných vedeckých štúdií extrakt 

z Banisteriopsis caapi, harmín i harmalín inhibujú MAO-A a táto inhibícia je zrejme 

spojená so zvýšeným vyplavovaním dopamínu v CNS. Extrakt pôsobí okamţite, 

harmín a harmalín s oneskorením. Extrakt pôsobí silnejšie ako samotné alkaloidy, 

a teda, je tu vysoký predpoklad synergizmu. Doplňujúcim mechanizmom vyplavenia 

dopamínu môţe byť aktivácia špecifických β-karbolínových receptorov, ktoré sú 

stimulované harmanom. Keďţe sa Ayahuascu podáva per os, zmiernenie symptómov 

Parkinsonovej choroby predpokladá prestup β-karbolínov hematoencefalickou 

bariérou, čo zatiaľ nebolo potvrdené ţiadnou konkrétnou štúdiou. (23) 

 

3.3.4.4. Modulácia imunitného systému 

 

To, ţe Ayahuascu má imunomodulačný efekt sa skôr traduje, ako by to malo byť 

potvrdené vedecky, no je to zaujímavosť, ktorá sa nedá obísť bez povšimnutia. Mnoho 

pravidelných uţívateľov Ayahuascu potvrdilo z vlastných skúseností ústup 

rakovinného bujnenia a mnohých iných závaţných ochorení. Naviac dlhovekosť, 

fyzická zdatnosť a mentálna bystrosť je u „ayahuasqueros“ v Peru jednoznačná. 

Mnoho z nich sa doţíva vysokého veku v dobrej fyzickej kondícii a v dobrom 

mentálnom zdraví. Niečo z toho sa dá pripísať na vrub dietetickým faktorom 

a zdravému ţivotnému štýlu – väčšina členov UDV nefajčí a nepije, no svoj podiel na 

tom bude mať aj Ayahuascu, keďţe niektorí ho uţívajú aj niekoľkokrát týţdenne. 

Z toho sa dá usudzovať, ţe Ayahuascu má imunostimulačný efekt, a teda, napomáha 

odolávať chorobám, ale má aj imunosupresívny efekt, čo však je naozaj len v rovine 
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legiend. Mnoho rastlín má potenciačné účinky na imunitný systém a dnes uţ nie je 

problém tieto vlastnosti vedecky potvrdiť, či vyvrátiť pomocou in vivo alebo in vitro 

skúšok, tak ako sa to potvrdilo u rovnako dobre známeho halucinogenu – peyotlu. 

(15)(22) 

 

3.3.4.5. Harmín a diabetes mellitus? 

 

Prekvapivou novinkou je čerstvá informácia, ţe by harmín mohol byť nápomocný pri 

liečbe diabetu. Vzhľadom k tomu, ţe harmín má primárne účinok na CNS, 

pozmenením jeho štruktúry, by sa mohlo docieliť poţadovaného efektu. Projekt je 

zaloţený na objavení nového prístupu k liečbe diabetes. Zrejme chce nahradiť skupinu 

nesulfonamidových perorálnych antidiabteik – thiazolidindiony. Cieľové miesto ich 

účinku je receptor PPARγ, ktorý zrejme hrá kľúčovú rolu v kontrole metabolizmu 

sacharidov a v patogenéze diabetu 2.typu. Aktiváciou tohto receptoru – naviazaním 

thiazolidindionu – sa zníţi rezistencia tkaniva voči inzulínu. Nemajú vplyv na syntézu 

a uvoľňovanie inzulínu v pankrease. Najznámejší z nich je troglitazon, no pre svoju 

vysokú hepatotoxicitu bol aj v ČR stiahnutý z trhu. (21)(24) 

Hľadajú sa ďalšie alternatívy a jednou z nich má byť práve harmín. Doterajšie štúdie 

na myšiach zistili, ţe harmín zniţuje inzulínovú rezistenciu. Zrejme sa tak deje 

blokovaním produkcie tukových buniek, ktoré zniţujú prístupnosť receptorov 

citlivých na inzulín. (24) 

 

3.3.4.6. Ayahuascu ako antiparazitikum 

 

U tryptamínových derivátov harmalínu a α-ethyltryptamínu bol objavený 

antiparazitický účinok proti ľudskému patogénu Leishmania mexicana amazonensis. 

Vyskytuje sa od severu Brazílie aţ po stred Severnej Ameriky. Jedná sa o tkanivového 

parazita, ktorý spôsobuje rozsiahle koţné lézie s ťaţkým  a pomalým postupom 

liečby. Okrem nehojacich sa vredov na koţi sa môţu podobné problémy vyskytnúť na 

slizniciach úst, nosa, hltana a zriedkavo i na genitáliách. Pri neliečených symptómoch 

môţe v priebehu rokov dôjsť k napadnutiu vnútorných orgánov a následnej smrti. Pri 

skúškach in vitro najviac obstál harmalín, in vivo sa pri orálnom podaní najviac 

uplatnil α-ethyltryptamín. Je tu predpoklad, ţe skúmaním tradičných rastlín s obsahom 

β-karbolínov a alkyltryptamínov sa objavia ďalšie vhodné antiparazitiká. (25)(26) 
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3.4. Etnobotanika 

 

Najjednoduchšia definícia etnobotaniky hovorí o vede, ktorá zbiera poznatky 

o uţívaní rastlín v primitívnych spoločenstvách, či uţ v minulosti alebo prítomnosti. 

V širšom poňatí sa dá hovoriť o vede skúmajúcej uţívanie, technologickú 

manipuláciu, klasifikáciu, agrikultúrne systémy, magicko-religiózne koncepty, 

konzervačné techniky a všeobecne ekonomicko-sociologickú dôleţitosť rastlín 

v primitívnych spoločenstvách. (27) 

 

Povodie Amazonky podporuje najväčší daţďový prales na svete s rozlohou 2 700 000 

štvorcových míľ. Odhaduje sa, ţe prales je domovom 50 – 80 tisícok druhov vyšších 

rastlín, čo predstavuje asi 15 percent celosvetovej flóry.(27) 

Z veľkého mnoţstva halucinogénov pouţívaných domorodými kmeňmi v povodí 

Amazonky, nie je ani jeden tak komplexne – chemicky, botanicky, farmakologicky– 

zaujímavý, ako práve odvar zvaný mnohými menami, najčastejšie však 

Ayahuascu.(28) 

História botanicko-farmakologického výskumu Ayahuascu sa dá rozčleniť do 

niekoľkých etáp.  

 

3.4.1. Prehistorická etapa Ayahuascu 

 

Jasné dôkazy o uţívaní Ayahuascu v povodí Amazonky neexistujú. Jediné, čo sa dá 

s určitosťou tvrdiť, je, ţe uţívanie Ayahuascu bolo v Amazónii rozšírené dávno pred 

tým, ako sa stalo predmetom záujmu západných etnografov v polovici 19. storočia. 

Našlo sa síce veľa archeologicky cenných predmetov – misky, figúrky, zásobníky, 

tácničky – ktoré boli pouţívané v Ekvádore okolo roku 1500 – 2000 pred Kristom, ale 

väčšina z nich sa vzťahuje k uţívaniu iných psychoaktívnych látok, ako je koka, tabak 

a vilka. Je však vysoko pravdepodobné, ţe domorodá kultúra bola natoľko 

sofistikovaná, ţe poznala aj Ayahuascu – unikátny nápoj, ktorého účinky závisia od 

jedinečnej kombinácie dvoch rastlín. Banisteriopsis caapi a Psychotrie viridis alebo 

iných rastlín, ktoré obsahujú dimethyltryptamín. Dá sa tak usudzovať, ţe Ayahuascu 

bolo raz „náhodne vynájdené“. To podstatné, kto, kedy a za akých okolností 

Ayahuascu  objavil, sa my uţ dnes asi nedozvieme. Isté však je, ţe, techniky prípravy 
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a kombinácie rastlín boli známe domorodcom dávno pred tým, ako sa Ayahuascu 

stalo predmetom záujmu modernej vedy. (28) 

 

3.4.2. Vedecké „objavenie“ Ayahuascu – 19.storočie 

 

Objav Ayahuascu by sa dal prisúdiť anglickému botanikovi Richardovi Spruceovi , 

ktorý roku 1851 zaznamenal uţívanie intoxikačného „lektvaru“ u brazílskych 

indiánov z kmeňa Tukano na svojej ceste po Amazonke. Aj napriek tomu, prvá 

publikovaná správa pochádza od ekvádorského geografa Manuela Villavicencio. Jeho 

článok z roku 1858 bol však venovaný viac osobným skúsenostiam s intoxikáciou. 

K taxonomickej klasifikácii došlo aţ v roku 1908, kedy Spruce publikoval svoj článok 

„Poznámky botanika na Amazonke a v Andách“. Lianu identifikoval ako Banisteria 

caapi a k terajšiemu názvu Banisteriopsis caapi dospel aţ taxonomista Morton v roku 

1931. (28) 

V priebehu 19.storočia sa našlo mnoho ďalších objaviteľov, ktorý sa snaţili prinášať 

nové informácie, no za zmienku stojí príspevok Simonsa z roku 1886, ktorý ako prvý 

popísal pridávanie neidentifikovaných ingrediencií do odvaru.(28) 

Napredovalo sa však aj po chemickej stránke, vzhľadom k tomu, ţe práve v úvode 

19.storočia sa podarilo nemeckému farmaceutovi Sertunerovi izolovať morfín (1803). 

Vo vlne prvý krát izolovaných látok sa vtedy často objavovali práve alkaloidy 

(relatívne ľahko sa izolujú v čistej forme a okrem toho, rastliny , ktoré obsahujú 

alkaloidy, boli a stále sú dôleţitými zdrojmi rastlinných drog s farmakologickým 

potenciálom). V tomto období nemecký chemik Gobel izoloval zo semien Peganum 

harmala harmalín a jeho kolega Fritsch zas harmín. Posledný harmalol bol izolovaný 

o 50 rokov neskôr. . Tieto β-karbolínové alkaloidy sa neskôr ukázali byť identické 

s tými, ktoré boli nájdené v Banisteriopsis caapi. Koniec 19.storočia, konkrétne rok 

1895, sa niesol v znamení prvého výskumu harmínu a jeho účinkov na CNS. Zaoberal 

sa ním Tappeiner na laboratórnych zvieratách a jeho odkaz nasledoval Gunn v roku 

1909. Ten oznámil, ţe k hlavným účinkom patrí motorická stimulácia CNS s trasením 

a kŕčmi sprevádzanými parézou a spomaleným pulzom. (28) 
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 3.4.3. Prvá polovica 20.storočia (1900 – 1950) 

 

Na začiatku dvadsiateho storočia došlo k progresu v chápaní Ayahuascu, a to hlavne 

na poli chemickom a taxonomickom. Aţ na pár výnimiek, farmakologický výskum 

Ayahuascu zaostával. Botanický výskum sa v tom čase skladal z výnimočnej 

taxonomicko-detektívnej práce mnohých bádateľov a nespočetných chýb mnohých 

iných. Safford v roku 1917 vyjadril svoje presvedčenie, ţe Ayahuasca a odvar 

zvaný caapi sú identické a odvodené z rovnakej rastliny. Francúzsky antropológ 

Reinberg v roku 1921 zas proklamoval, ţe Ayahuascu sa varí z B.caapi, ale yagé sa 

pripravuje z Prestonia amazonica. Táto chyba pretrvávala v odbornej literatúre 

ďalších 40 rokov. Opravená bola aţ prácou  Schultesa a Raffaufa z roku 1960, ktorá 

bola zameraná na vyvrátenie tohto nezmyslu, no ešte stále sa tento „fakt“ zvykne 

niekedy objaviť v technickej literatúre. (28) 

Z bádateľov, ktorý veľkou mierou napomohli taxonomickému zaradeniu 

Banisteriopsis caapi, musí byť spomenutý Morton.  Ten totiţ, okrem zaradenia, 

popísal aj nové druhy, a to, Banisteriopsis inebrians, B. quitensis, B. longialata a B. 

rusbyana.  Zabudnúť by sa nemalo ani na dvoch chemikov, ktorí pre objasnenie 

a taxonomické zaradenie Banisteriopsis urobili asi najviac. Chen a Chen pracovali na 

izolácii aktívnych látok z yagé a Ayahuascu, pričom svoje zistenia doplnili o vtedy 

známe botanické fakty a po preskúmaní dostupnej literatúry usúdili, ţe caapi, yagé 

a ayahuasca sú len odlišné mená pre ten istý nápoj a ţe zdrojom tohto nápoja je 

Banisteriopsis caapi.(28) 

Aj chemické výskumy boli v prvej polovici 20.storočia poznamenané chaosom, no aj 

zmätok dokázal veci popohnať dopredu. V roku 1905 izolovali Zerda a Bayón 

z bliţšie neurčeného materiálu alkaloid, ktorý nazvali telepatín. V roku 1925 sa 

kolumbijským chemikom Barriga-Villalba a Albarracin podarilo izolovať alkaloid 

yageín. Všetci však s vysokou pravdepodobnosťou izolovali harmín v nie práve 

najčistejšej forme. Roku 1926 Michaels a Clinquart izolovali alkaloid yageín.  Krátko 

na to Perrot a Hamet izolovali látku, ktorú pomenovali telepatín, no predpokladali, ţe 

bola identická s yageínom. Lewin v roku 1928 izoloval alkaloid, ktorý pomenoval 

banisterín a ukázalo sa, ţe je identický s harmínom izolovaným chemikmi z E.Merck 

and CO. Elgerom, Wolfesom a Rumpfom. Elger pracoval na overenom rastlinnom 

materiále, ktorý bol identifikovaný v Kew Gardens ako Banisteriopsis caapi. 

Farmakológ Kurt Beringer na Lewinovu ţiadosť, pouţil vzorky banisterinu v klinickej 
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štúdii na 15 pacientoch s Parkinsonovou chorobou. Zaznamenal dramatické zlepšenie. 

Písal sa rok 1928 a prvý krát bol zaznamenaný úspech MAO inhibítorov v liečbe 

Parkinsonovej choroby. Tieţ to predstavuje jeden z mála prípadov, kedy boli 

psychoaktívne látky  pouţité na liečbu nejakej choroby. (28) 

V roku 1939 Chen a Chen dokázali, ţe Elger, Wolfes a Rumpf izolovali harmín a ten 

ţe je identický z bainsterínom, ktorý zas izoloval Lewin. (28)  

 

3.4.4. 20.storočie (1950 – 1980) 

 

V roku 1957 Hochstein a Pradies izolovali z overeného materiálu zbieraného v Peru 

harmín, harmalín a tetrahydroharmín. Tieto tri alkaloidy boli teda definitívne 

potvrdené ako aktívne látky v Banisteriopsis caapi. V neskorých 60-tych rokoch sa 

začali objavovať prvé detailnejšie informácie o rastlinách, ktoré slúţia ako prídavky 

na zosilnenie a predĺţenie účinku odvaru. Jednalo sa o B. rusbyana, ktorú neskôr 

Gates reklasifikoval na Diplopterys cabrerana a druhou, nemenej dôleţitou rastlinou 

bola Psychotria viridis. (28) 

Práve B.rusbyana spôsobila malé prekvapenie. Poisson z nej v roku 1965 izoloval 

relatívne veľké mnoţstvo N,N – dimetyltryptamínu (DMT), pričom neuspel pri 

izolácii β-karbolínových alkaloidov. (29) 

V roku 1958 bola Udenfriendom a spol. potvrdená myšlienka Schultesa a Pinkleyho, 

a to, ţe účinok Ayahuascu z veľkej miery závisí na synergistickej interakcii medzi 

MAO inhibičnými β-karbolínmi z Banisteriopsis caapi a psychoaktívnymi 

tryptamínmi. Začiatkom 70-tych rokov Schultes, Pinkley a der Marderosian 

publikovali prvotné zistenia o rastlinách obsahujúcich DMT a zverejnili špekuláciu, ţe 

DMT aktivované β-karbolínmi je v plnej miere zodpovedné za halucinogénne účinky 

Ayahuascu. Táto domnienka však bola vedecky potvrdená aţ omnoho neskôr. V roku 

1972, Rivier a Lindgren publikovali prvú interdisciplinárnu prácu o Ayahuascu. 

V tom čase bola povaţovaná za najdôkladnejšiu chemickú analýzu odvaru a rastlín, 

ktoré boli pouţité na jeho prípravu, pričom pojednáva o mnoţstve prímesí, nielen rodu 

Psychotria a Diplopterys. (28) 
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3.4.5. Koniec 20.storočia (1980 – súčasnosť) 

 

V roku 1984 McKenna prezentoval prácu, v ktorej potvrdil teóriu vysvetľujúcu 

perorálnu účinnosť odvaru, a to tak, ţe aktívnou látkou je DMT aktivovaný β-

karbolínovou blokádou periférnej monoaminooxidázy. Antropológ Luis Eduardo 

Luna, v 80-tych rokoch pracujúci hlavne s miešancami v Peru, ako prvý zrozumiteľne 

vysvetlil dôleţitosť diéty, ktorú dodrţujú šamani a ich učni, tak isto ako špecifické 

uţitie niektorých viac ako neobvyklých prímesi v Ayahuascu. V roku 1986 McKenna, 

Luna  a Towers spojili svoje sily a zhotovili obsiahlu sumarizáciu pouţívaných rastlín 

a prímesí, ich biodynamických zloţiek a vypichli tie relatívne nepreskúmané rastlinné 

drogy zahrnuté v obsiahlom národnom liekopise, ktoré by mohli byť potenciálnym 

zdrojom nových terapeutických látok.(28) 

V roku 1991 McKenna spísal návrh štúdie, ktorá neskôr dostala názov „Projekt 

Hoasca“. S realizáciou tohto projektu sa však začalo aţ dva roky neskôr a zúčastnila 

sa na ňom medzinárodná vedecká špička. Projekt sa odohrával v Brazílii v spolupráci 

s kongregáciou Uniao de Vegetal, čo je tamojšie synkretické náboţenstvo, ktoré pri 

svojich ceremóniách pouţíva Ayahuascu. Počas 5 týţdňov boli dobrovoľníkom 

z radov UDV podávané testovacie dávky Ayahuascu, pričom im boli odoberané 

vzorky plazmy a moča. Na dobrovoľníkoch boli realizované rôzne fyziologické 

a psychologické merania. S kaţdým dobrovoľníkom boli do hĺbky vedené 

psychiatrické rozhovory, merané boli nielen krátkodobé a dlhodobé účinky po podaní 

Ayahuascu, ale charakterizované boli aj obsiahle psychologické hodnotenia. 

Prvenstvo si táto štúdia nárokuje i v meraní serotonínovej odozvy na Ayahuascu 

a sledovaní farmakokinetiky väčšiny alkaloidov v ľudskej plazme. Vo výsledku sa 

jedná o najkomplexnejšiu štúdiu, aká sa realizovala v 20. storočí.  (28) 
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3.5. Tradície a náboženstvo 

 

Uţívanie Ayahuascu bolo medzi pôvodnými domorodými kmeňmi v Amazónii 

rozšírené a je nepochybné, ţe tomu tak bolo uţ v pedkolumbovskej ére. Po objavení 

Ameriky sa k tamojším zvykom a tradíciám dostali Európania a postupne vznikala 

nová kultúra mesticov – miešancov, ktorá do seba integrovala aj uţívanie Ayahuascu. 

Dnes hrá dôleţitú úlohu v etnomedicíne a šamanizme, ktoré sú praktikované 

populáciou mesticov v Peru, Kolumbii, Brazílii a Ekvádore. Z pohľadu sociológov 

a etnografov môţe byť uţívanie Ayahuascu rozdelené na uţívanie mesticmi  

a synkretickými náboţenskými hnutiami. (15) 

 

3.5.1. Ľudové liečiteľstvo 

 

Uţívanie Ayahuascu v kultúre miešancov silno pripomína šamanské praktiky 

pôvodných obyvateľov. Tí pouţívali odvar na liečenie, ako diagnostickú metódu a ako 

magickú spojku s nadprirodzeným svetom. (15) Overených informácií o uţívaní 

liečivých rastlín pri šamanských ceremóniách je ako maku, no existuje práca, ktorej 

autori sa zaoberali rituálnymi a liečivými rastlinami pouţívanými kmeňom Ese΄ejov 

z oblasti amazonského pralesa.  

 

3.5.1.1. Kmeň Ese΄ejov 

 

Ese΄ej, lovec – rybár - zberač, patrí k americkým indiánom z jazykovej rodiny Takana 

a obsadil územie na juhozápade amazonskej nádrţe v Peru a Bolívii. Jeho kultúra je 

postavená na lovení a zbere. Kvôli transportu a komunikácii bola vţdy spájaná 

s riekou. Rastliny, a to nielen liečivé, boli pojítkom medzi kmeňom a pralesom. Boli 

dôleţité nielen ako výţiva, ale aj pre ich rituály, ktoré sú úzko späté práve 

s Ayahuascu. V ich jazyku „aya“ znamená smrť a „huasca“ znamená povraz, teda 

Povraz smrti, no hovoria mu aj „jono pase“. (2) 

V prípade, ţe je  Ese΄ej chorý, je ošetrovaný a liečený šamanom. Podstupuje tzv. rituál 

Ayahuascu. Čo  zahŕňa? Šaman uvarí kôru Banisteriopsis a vypije odvar spolu 

s liečeným. Obidvaja upadnú do tranzu, počas ktorého spoznajú príčinu choroby 

a spôsob jej liečby. Rituál začína uţ samotným varením Ayahuascu, podľa moţnosti 

čo najďalej od zvedavých očí, v prítomnosti malej skupinky ľudí, obyčajne 2-3 ľudí, 
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ktorým šaman dôveruje. Pred ceremóniou liečiteľ spieva a fajčí divoký tabak. Aţ 

potom zúčastnení vypijú nápoj, ktorý skôr alebo neskôr spôsobí zvracanie a vyvolá 

vízie rôznych zvierat. Na koniec sa objaví duch ţeny s tmavou koţou, tmavými očami 

a dlhými vlasmi. Hovoria jej Madre de la Soga – Matka Povrazu. Chce poznať dôvod 

rituálu a šaman ju poţiada o radu, ako liečiť pacienta. Matka Povrazu ich usmerní, 

prezradí im príčinu choroby i rastliny, ktoré majú pouţiť. Je dôleţité zdôrazniť, ţe ju 

vidia všetci zúčastnení a v prípade, ţe niekto neberie rituál váţne, potrestá ho. (2) 

Rituál Ayahuascu sa koná aj pri šamanovom zasvätení. Opäť sa deje pod vedením 

šamana – učiteľa. Ak je osoba, ktorá sa chce stať šamanom toho hodna, Matka 

Povrazu jej ukáţe rastliny v pralese a naučí ju uţívať ich k liečeniu. Keď sa rastlinám 

dotyčný páči, obstúpia ho, príjmu ho a on sa vyparí do vzduchu. Potom ho začne 

šaman - učiteľ zasväcovať do tajomstiev a pravidiel liečenia, pričom behom učenia 

dodrţujú prísnu diétu a absolútnu sexuálnu abstinenciu. Práve vďaka tomu sa 

učeníkovi rastliny ukáţu a dovolia mu  pouţívať ich. (2) 

Podľa Ese΄ejov, choroby môţu byť spôsobené náhodou, rozrušením, lenivosťou alebo 

zlými silami. Zlé sily pochádzajú buď od zlomyseľného šamana alebo od diabla, 

ktorého môţe človek stretnúť v noci. Berie na seba podobu priateľa alebo veľmi 

dobrého známeho. Jedna jeho noha je však podobná nohe kozy, psa, jeleňa alebo 

iného zvieraťa. V niektorých prípadoch je moţné stať sa jeho priateľom, ale väčšinou 

stretnutie ľudskej bytosti s diablom končí bláznovstvom alebo chorobou človeka. 

Keďţe sa objavuje len v noci v pralese, nik ho nevidí, ale môţe ho byť počuť ako syčí. 

Keď krátko trikrát zasyčí, niekto ochorie alebo zomrie. (2) 

Ese΄ejovia pouţívajú široké spektrum rôznych druhov liečivých rastlín, ktoré môţu 

slúţiť k liečeniu rôznych chorôb, no uţívanie Ayahuascu naznačuje, ţe mnoho 

ochorení, ktoré ich postihujú, majú psychosomatický pôvod. Šamani – liečitelia 

a učitelia – sú neodmysliteľnou súčasťou tejto kultúry a ich existencia je potrebná pre 

udrţanie ich etnickej identity. (2) 

 

3.5.2. Viera, spiritualita, sekty 

 

Prepojenie Ayahuascu a náboţenských skupín sa odohráva prevaţne v Brazílii. Tam 

bolo zaznamenané uţívanie Ayahuascu v rámci sakrálnych obradov členmi rôznych 

náboţenských skupín a sekt. Nemôţe ostať bez povšimnutia, ţe praktiky týchto 

skupín nie sú neznáme ani inde vo svete. Pre lepšie pochopenie vzniku týchto skupín 
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či hnutí, je potrebné zaostriť trochu na pozadie vplyvov, ktoré ich stáročiami 

formovali.  

Brazília je najväčšia krajina Juţnej Ameriky a vďaka neporušenému daţďovému 

pralesu je pravdepodobne domovom pre veľký počet pôvodných Indiánov, ktorí boli 

vystavení kresťanstvu a Európskemu vplyvu len minimálne. Avšak, práve kresťania 

mali veľký vplyv na prevaţne nevzdelané vidiecke obyvateľstvo, zberačov gumy 

i zlatokopov. Takáto skladba obyvateľstva svojho času migrovala do nezaľudnených 

oblastí Amazónie.  Naviac, portugalskí otrokári nepotlačovali prejavy náboţenstva 

a tradičnej Africkej kultúry, tak ako tomu bolo v Severnej Amerike. Došlo teda 

k mixu portugalského katolíctva, pôvodnej indiánskej viery a afrických tradícií. (30) 

Anglické zdroje hovoria o „synkréze“, o synkretických náboţenstvách, kedy dochádza 

k prirodzeným fúziám a prepojeniam jednotlivých náboţenstiev. (3) (15) 

 

3.5.2.1. Uniao do Vegetal 

 

Jedná sa o relatívne mladú (1961), ale vysoko organizovanú náboţenskú skupinu. 

Členovia konzumujú Ayahuascu najmenej dvakrát do mesiaca, a to zvyčajne prvú 

a tretiu nedeľu v mesiaci. (31) Jednotlivé skupiny UDV, zvané jadrá, majú limitovaný 

počet členov a v prípade prekročenia limitu sa skupina delí na dve nové. Kaţdé jadro 

má svojho vodcu - Majstra, miništrantov - podstupujú štúdium, aby sa mohli stať 

Majstrami, kongregáciu – rádoví členovia a chrám. (15) 

Ich ceremónie sa nazývajú sedenia a niekedy sú otvorené aj pre nečlenov. Sedenia sú 

zaloţené na konverzácii, kedy sa rádoví členovia pýtajú a Majster odpovedá, 

eventuálne Majster „zavolá“ a zhromaţdenie začne spievať piesne na privolanie Sily. 

Členovia sedia za stolom (nie všetci) a Majster sedí za vrchom stola pod klenbou, 

ktorá nesie nápis U.D.V. Veľkú úlohu hrá ústne podanie viery a deje sa tak iba na 

spomenutých sedeniach. Tie sú vedené podľa vyspelosti členov, tzv. stupňa pamäte 

kaţdého z nich. Stupeň pamäti do slova znamená „kapacita naslúchať, pochopiť 

a zapamätať si“ spirituálne učenie prijímané pod vplyvom Ayahuascu.  „Sila slova“ je 

u členov UDV váţená. Počas sedení sa zvyknú zúčastneným hovoriť príbehy so 

sakrálnou tematikou. Jeden z takýchto príbehov rozpráva o biblickom Kráľovi 

Šalamúnovi ako o prvom človeku, ktorý kedy uvaril Ayahuascu. (31) 

UDV je povaţovaná za jednu z otvorenejších náboţenských zoskupení. Nebráni sa 

spolupráci s vedcami a vládnymi agentúrami, aj keď má tendenciu byť principiálne 
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apolitické zdruţenie. (3) (30) Je povaţované za jedno z najväčších a najviditeľnejších 

synkretických náboţenských hnutí v Brazílii, ktoré inkorporovalo Ayahuascu do 

svojich rituálov. Disponuje silnou organizačnou zloţkou a vysoko disciplinovanou 

členskou základňou. Aj vďaka UDV Brazílska vláda roku 1987 škrtla Ayahuascu zo 

zoznamu zakázaných drog a povolila jeho uţívanie v rámci náboţenských rituálov. 

(15) 

 

3.5.2.2. Santo Daime 

 

Jedná sa o najstaršie a najviac prebádané  hnutie zo skupiny synkretických 

náboţenstiev. Pozostáva z dvoch primárnych skupín – Alto Santo línia a línia 

Padrinho Sebastiao. Kombinuje prvky šamanizmu a kresťanstva. Zakladateľom je 

čierny zberač gumy Raimundo Irineu Serra, ktorý svoje skúsenosti s Ayahuascu 

zrejme získal od Indiánov z kmeňa Tukano v 20tych rokoch 20. storočia. (30) Majster 

Irineu (tak ho poznajú dnešní vyznavači kultu) prijal učenie Santo Daime v jednej zo 

svojich vízií, po siedmich dňoch izolácie v pralese, kedy jedol len nesolenú yuccu 

a pil iba vodu a Ayahuascu. Vtedy sa mu zjavil duch ţeny, kráľovny pralesa, ktorá mu 

povedala, aby zaloţil nové náboţenstvo, kde by Ayahuascu hralo hlavnú úlohu. 

(30)(31) 

Viera Santo Daime zahŕňa idey reinkarnácie, spasenia a ochrany pralesa. Počas 

rituálov sa spievajú sekvencie piesní, zvané hymny. Tie spísal Majster Irineu, čím 

vytvoril liturgiu nového náboţenstva. Rituály sa môţu rôzniť. Beţným rituálom je 

Concentracao – koncentračné meditácie, kedy zúčastnení prevaţne sedia a spievajú 

hymny, ktoré vybral ich Padrinho – vodca. Je tam však priestor aj pre tiché 

rozjímanie. Tento druh sedenia trvá pribliţne 4 – 6 hodín v pravidelných intervaloch 

kaţdý 15. a 30. deň v mesiaci. Druhým beţným rituálom je tzv. Bailandos – 

synchronizované, opakujúce sa tance. Svoje miesto majú pri slávnostných 

príleţitostiach ako sú Vianoce a Nový Rok alebo keď si kongregácia pripomína 

nejakého významného katolíckeho svätca (sv. Jozef, sv. Ján) . Tento rituál zaberie aj 

12 hodín čistého času a koná sa obyčajne v nočných hodinách. (30)(31) 

Rituálnym miestom je kostol obdĺţnikovitého alebo hexagonálneho tvaru. Uprostred 

sa nachádza stôl – môţe mať podobne ako kostol tvar obdĺţnika alebo tvar šesťcípej 

hviezdy - a za ním oltár s dvojramenným kríţom. Za stolom zvyčajne sedia spirituálne 
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najsilnejší členovia komunity, pričom za vrchom stola sedí Padrinho. Po jeho pravej 

ruke vzadu je priestor vyhradený ţenám a po jeho ľavici vpredu zotrvávajú muţi. (31) 

Dôleţitým aspektom Santo Daime je fakt, ţe členovia väčšinou ţijú v komunitách 

a svoje domy si stavajú v blízkosti kostola na pôde patriacej sekte. Situácie sa 

v Brazílii rôznia, podľa toho, kde stojí kostol. Na vidieku v takýchto komunitách ţije 

viac ľudí, v mestách je väčší problém získať miesto v komunite. (31) 

Sekta svoje myšlienky - potom, čo Brazílska vláda v 80tych rokoch povolila uţívanie 

Ayahuascu počas rituálov – exportovala do zámoria a podarilo sa jej otvoriť svoje 

kostoly v Španielsku, Holandsku, Taliansku, Francúzsku, Japonsku, Spojených 

Štátoch Amerických i v Kanade. To spôsobilo nemalé problémy, pretoţe ţiadna iná 

vláda oficiálne nepovolila uţívanie Ayahuascu . Keďţe pestovanie drevnatej liany 

vyţaduje vhodné klimatické podmienky, novootvorené kostoly musia Ayahuascu 

importovať z materskej krajiny, čo tieţ nie je práve prechádzka ruţovou záhradou. 

Zatiaľ len Holandsko prijalo stratégiu o „neobťaţovaní“ sekty, vzhľadom k tomu, ţe 

jej členovia sú pre spoločnosť prínosom, svojím aktívnym prístupom k dobročinnosti. 

(30)(31) 

 

3.5.2.3. Barquinha 

 

Jedná sa tieţ o synkretické náboţenské hnutie zaloţené na hlbokej kresťanskej 

náboţnosti s prvkami mysticizmu. Skladá sa z piatich Centier, pričom, kaţdé Centrum 

má rovnaký základ a vieru, no po rituálnej stránke sú na sebe nezávislé. (31) 

Za zakladateľa sekty sa dá povaţovať Daniel Pereira de Mattos, ktorý v roku 1945 

zaloţil prvé Centrum. Svoje prvé skúsenosti s Ayahuascu získal ako ţiak Majstra 

Irineua a člen komunity Santo Daime. Preto nikoho neprekvapí podobnosť 

vierovyznaní oboch hnutí. Barquinha však zdôrazňuje náboţnosť a milosrdenstvo. 

Vľúdnosť a láska k blíţnemu má byť poskytnutá, či uţ inkarnovaným stvoreniam, 

alebo neinkarnovaným stvoreniam a zblúdeným dušiam sprostredkovaním pravdy. 

(31) 
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3.6. Štatút Ayahuascu 

 

Ayahuascu bolo začlenené do náboţenských ceremoniálov niekoľkých synkretických 

zoskupení v Brazílii, kde ho povaţujú za sviatosť. Religiózne praktiky týchto skupín 

a uţívanie Ayahuascu ako sviatosti alebo symbolu, sú odsúhlasené a legálne povolené 

CONFEN, čo je brazílska protidrogová obdoba amerických FDA (Food and Drug 

Administration) a DEA (Drug Enforcment Administration). (15) 

Ayahuascu a rastliny, z ktorých je pripravované, nie sú medzinárodne zakázané. 

Hovorí o tom „1971 Convention on Psychotropic Substances“ aj keď jedna z tabuliek 

obsahuje kontrolovanú látku, a to DMT. Zdroj, B.caapi, obsahuje β-karbolínové 

alkaloidy, ktoré nie sú na zozname kontrolovaných substancií či uţ sa jedná 

o medzinárodný alebo americký súpis. Takţe problém sa točí okolo DMT a P.viridis, 

alebo iných rastlín, ktoré obsahujú DMT a pridávajú sa do Ayahuascu. Čisté DMT je 

látka kontrolovaná Medzinárodnou konvenciou o psychotropných substanciách. 

Avšak, P.viridis ani ţiadny iný rastlinný druh, o ktorom je známe, ţe DMT obsahuje, 

nie sú kontrolované alebo regulované. Mnohé z nich sú voľne a legálne dostupné 

kdekoľvek na svete, vrátane internetových stránok. (15) 

Vo februári 2006, rozsudok najvyššieho súdu Spojených štátov amerických potvrdil, 

ţe náboţenská sloboda je dôleţitejšia ako zákon o drogách, a teda, ţe uţívanie 

Ayahuascu v rámci náboţenských obradov je povolené. Podobné prípady sa udiali 

v Austrálii, Taliansku, Španielsku, Kanade a Holandsku; všade tam, kde sa ujalo 

náboţenské synkretické hnutie, či uţ UDV alebo Santo Daime. V Holandsku sa súd 

priklonil na stranu náboţenskej slobody a tam je pouţívanie Ayahuascu ako sviatosti 

v rámci obradov legálne. Je však očividné, ţe mnoho štátov nie je pripravených na 

stret snahy o legitimizáciu náboţenského obradu, kedy by sa uţívala „droga“,  so 

zákonodarstvom liberálne-demokratického štátu. A uţ vôbec nie sú pripravené na 

šalamúnske riešenia, kedy by sa dokázala zachovať náboţenská sloboda spolu 

s prísnymi zákonmi, týkajúcimi sa návykových látok. (32) 

 

3.6.1. Môže Ayahuascu spôsobiť smrť? 

 

Naše zákony sú v otázke návykových látok nekompromisné. Dôvody sú zrejmé a pri 

zvaţovaní, či je nutné Ayahuascu postaviť mimo normu, je nutné zváţiť do akej miery 

ohrozuje spoločnosť. Zaznamenaný bol jediný smrteľný prípad. 25 ročný mladík 
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podľa očitých svedkov poţil počas kempovania s rodinou a priateľmi, nejaký rastlinný 

odvar a šiel spať. Ráno ho našli mŕtveho. Nasledujúce vyšetrovanie ukázalo, ţe poţil 

odvar z kôry juhoamerického stromu a pribliţne o 4 hodiny neskôr uţil tryptamíny. 

Deň na to bola prevedená pitva. Pri vonkajšom obhliadnutí nebol nájdený ţiadny 

nezvyklý nález, vnútorné vyšetrenie, makro- i mikroskopické, objavilo len tkanivové 

zmeny a opuchy. Vzorky boli zaslané do laboratória a podrobené toxikologickým 

analýzam. Krv a moč boli testované na prítomnosť prchavých látok, liekov a iné 

návykové látky. Ţiadne prchavé látky sa nenašli, ani ethanol. Našiel sa však 

diphenhydramín. V moči aj v krvi bol identifikovaný 5-MeO-DMT . Patológ určil 

príčinu smrti, a to, intoxikáciu halucinogénnymi amínmi. Spôsob úmrtia nebol presne 

určený. (33) 

Prítomnosť harmala alkaloidov významne zniţuje metabolizmus DMT, čím zvyšuje 

hladinu voľného DMT, ktoré tak cirkuluje do CNS. Tam sa viaţe na serotonínové 

receptory a vyvoláva psychedelický účinok. V spomínanom smrteľnom prípade bol 

skonzumovaný pochybný preparát, ktorý zrejme obsahoval 5-MeO-DMT. Bolo 

dokázané, ţe 5-MeO-DMT má väčší potenciál ako DMT nielen keď sa fajčí, ale aj pri 

orálnom podaní v prítomnosti identických harmalínových alkaloidov. (33) 

Problémom v tomto prípade zjavne nebol odvar Ayahuascu, ale následné uţitie 

tryptamínov. Rovnako ako v mnohých iných prípadoch, keď sa kombinuje jedna 

návyková látka s druhou. Nikotínová intoxikácia skončila smrťou po poţití 

Ayahuascu, podobne skončila intoxikácia MDMA - Extázou s následným uţitím 

metamphetamínu  a amphetamínu. Aj intoxikácie halucinogénmi boli zaznamenané, 

ale nie smrteľné. (33) 

 

3.6.2. Globalizácia a Ayahuascu 

 

Spomínané prípady reprezentujú rekreačné uţívanie Ayahuascu. Jedná sa prevaţne 

o mladých ľudí, ktorí  experimentujú a nevedia, čo by mali od experimentu očakávať. 

Vďaka informačnej a komunikačnej technike, Ayahuascu expanduje oveľa rýchlejšie 

ako si vedia členovia brazílskych  komunít predstaviť. Nie je problém zohnať 

a zakúpiť kôru B.caapi, listy P.viridis a v rámci dobrého zákazníckeho servisu sa na 

webových stránkach dozviete aj naj- spôsoby ako Ayahuascu pripraviť. Niet divu, ţe 

sa mnohým domáckym uţívateľom Ayahuascu pritrafí nejaký ten intoxikačný malér. 

Internet ponúka aj dezinformácie, nie vţdy overený materiál a nie kaţdý dokáţe 
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informácie filtrovať s úspechom. Aj tak musím podotknúť, ţe k zneuţívaniu dochádza 

zriedkavo a spadá skôr do kategórie nekontrolovaného uţívania netradičných 

preparátov, neţ do uţívania Ayahuascu so všetkým, čo k tomu patrí. (32) 

Ďalším globálnym - kultúrnym fenoménom je tzv. „Ayahuascu-turistika.“ Mnohí  si 

uvedomujú silu a riziká Ayahuascu a moţno práve preto za Ayahuascu cestujú. 

Moţno to je túţba po autentickom záţitku, čo ich vedie k výpravám do pralesov 

a moţno je to len obyčajná zvedavosť a dobrodruţstvo, čo núti mnohých cestovateľov 

hľadať šamanov. Kaţdopádne aj Ayahuascu sa dá pripísať rozvoj turizmu v krajinách 

ako je Bolívia a Peru, aj keď výklad ekonomických ukazateľov a dopadu na 

domorodých obyvteľov, je vţdy len otázkou uhlu pohľadu. Aj tu sa však vyskytujú 

nešvary. Samozvaní liečitelia, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú z miestnych 

obyvteľov, ale titulom šaman sa honosiť nemôţu, často školia  naivných 

a dôverčivých turistov v uţívaní Ayahuascu, čím potenciálne spôsobujú enormné 

škody nielen účastníkom seans, ktoré vedú preškolení cestovatelia vo svojich 

domovských krajinách, ale aj Ayahuascu ako takému. (32) 

Faktom je, ţe šírenie povestí a príbehov o tom, ako sa Ayahuascu uţíva,  nie je moţné 

v dnešnej dobe zastaviť. Vďaka nárastu záujmu o alternatívnu medicínu a netradičné 

liečebné postupy, je moţné očakávať zvýšený záujem o Ayahuascu aj u širšej 

verejnosti. Preto je nutné vytvoriť zákony, normy a fungujúci systém, ktorý vyváţi 

všetky sporné aspekty uţívania Ayahuascu. Kriminalizovať uţívanie Ayahuascu? 

A čo na to ľudské práva v popredí s náboţenskými slobodami? Čo zdravie?(32) 

 

3.6.3. Ontológia 

 

Ontológia je odnoţ metafyziky, učenie o bytí , filozofická disciplína zaoberajúca sa 

bytím a súcnom. Moderné zákony a stratégie o nakladaní s návykovými látkami 

vychádzajú prirodzene z vedeckých poznatkov, pričom sú posudzované na základe 

svojich účinkov. Sú vysvetľované biochemikmi a farmakológmi. Zabúda sa však na 

širšie súvislosti v rámci kultúr, v ktorých sa tá ktorá substancia vyskytuje. Symbolika 

a sociálny význam, zmysel uţívania. (32) 

Z ontologického pohľadu, „droga“ nemôţe byť plne pochopená pomocou analýzy 

chemickej štruktúry a pomocou odhalenia mechanizmu účinku. Potrebuje na to zváţiť 

aj zmysel pestovania, produkcie, prípravy, spotreby a zaradenia, čo sa môţe v rôznych 

kultúrnych podmienkach značne líšiť. Malá odbočka. Koncept medicíny je vlastne 
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kultúrnou konštrukciou, ktorej sa v dnešnej dobe v západnej civilizácii prisudzuje istý 

význam skrz silných inštitúcií, organizácií a systému. Substancie, sú povaţované za 

liek a tento štatút získavajú posvätením autorít – farmaceuti, lekári, vedci. Podobne sa 

v 50tych a na začiatku 60tych rokov stalo LSD sľubným psychiatrickým liekom, aţ 

kým sa do popredia nedostali nemedicínske správy o LSD. Aj alkohol bol svojho času 

povaţovaný za liek. Dnes sa často pouţíva slogan „alkohol a drogy“, čím sa  alkohol 

vylučuje z kategórie „drogy“ a nabáda nás myslieť si, ţe je niečo iné ako droga. 

Ayahuascu je niečo podobné. Nie je to „droga“ tak ako to chápeme v našej 

spoločnosti. Ayahuascu bolo skonštruované vo svojej kultúrnej podstate ako liek, ako 

sviatosť, ako „rastlinný učiteľ.“ Dnes je pouţívané nielen k liečeniu, ale aj 

k náboţenským obradom. Pri správnom pouţití a pri správnom zachádzaní s nápojom, 

nehrozia uţívateľom ţiadne riziká. Svojim spôsobom je výzvou pre zákonodarstvo 

západnej civilizácie, ktorá všetko čo pôsobí psychedelicky povaţuje za škodlivé. 

Moţno by bolo dobré dívať sa na Ayahuascu ako na súčasť kultúry. Ako na príklad 

pôvodného vedenia, chápané ako šamanove vedomosti a zručnosti, akési know-how 

pôvodných obyvateľov Amazónie. (32) 
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4. Záver 

 

Banisteriopsis caapi je unikátna juhoamerická liana a ja som sa pokúsila vytvoriť 

stručný a nezaujatý popis jej histórie, pouţitia, chemického zloţenia, 

farmakologických účinkov, terapeutického vyuţitia i postavenia v našej západnej 

civilizácii. Naše vnímanie Banisteriopsis caapi, resp. nápoja, ktorý sa z nej pripravuje, 

je odlišné od vnímania pôvodných uţívateľov v Juţnej Amerike. Dôvodom sú nielen 

odlišné kultúrne a sociálne podmienky pre ţivot a všetko ostatné s tým spojené. 

Verím, ţe málokto z nás dokáţe pochopiť význam Ayahuascu pre juhoamerických 

Indiánov. Zachytila som správy, ţe istá severoamerická firma získala patent na 

Ayahuscu a mieni zakázať jeho výrobu doterajším uţívateľom. Je to ako by niekto 

zakázal Slovákom vyrábať bryndzu a pripravil tak svet o nesmiernu dobrotu v podobe 

bryndzových halušiek. Nechcem tým Ayahuascu prirovnávať k bryndze, ale sú to 

komodity, ktoré k danej oblasti a kultúre patria a je veľmi ťaţké predstaviť si 

existenciu bez nich. Naviac, dá sa duševné vlastníctvo patentovať? 

 

Vlastný záţitok s Ayahuascu nemám,  bryndzové halušky jedávam pravidelne 

a dokázala by som o nich rozprávať hodiny. Vzhľadom k tomu, ţe táto práca je 

o Banisteriopsis, a teda o Ayahuascu, rozmýšľala som nad tým, ako priblíţiť 

Stredoeurópanovi záţitok s Ayahuascu. Bryndzové halušky skoro všetci v našich 

zemepisných šírkach poznajú, ale Ayahuascu je pojem trochu neznámy. Nenapadlo 

ma nič lepšie, ako vyhľadať webovú stránku Jana Sochora, ktorý veľmi sugestívne 

a vierohodne popisuje svoj vlastný záţitok s Ayahuascu. Keďţe je rodený Čech 

a k tomu všetkému aj reportér, text nestratí na umeleckej hodnote a autenticite 

prekladom.Reportáţ uvádzam s jeho láskavým dovolením celú a bez úprav v Prílohe2.  

 

Vizuálny „záţitok“ sprostredkúvam v Obrazovej prílohe, kde uvádzam fotografie 

dôleţitých súčastí Ayahuascu, či uţ v tzv. čerstvej forme, alebo sušenej. Na 

dokreslenie predstáv uvádzam aj fotografie prípravy a výsledneho produktu – 

Ayahuascu. Dbala som nielen na informatívnu stránku, ale ak to bolo moţné, vybrala 

som umelecky zdatnejšie fotografie. 
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Zoznam možných prímesí Ayahuascu (34) 

 

ACANTHACEAE 

Teliostachya lanceolata 

 

AMARANTHACEAE 

Alternanthera lehmannii 

Iresine sp. 

 

APOCYNACEAE 

Himatanthus sucuuba 

Malouetia tamaquarina 

Mandevilla scabra 

Tabernaemontana sp. 

 

AQUIFOLIACEAE 

Ilex guayusa 

 

ARACEAE 

Montrichardia arborescens 

 

BIGNONIACEAE 

Mansoa alliacea 

Tabebuia heteropoda 

Tabebuia incana  

Tabebuia sp. 

Tynnanthus panurensis 

 

BOMBACACEAE 

Cavanillesia hylogeiton 

Cavanillesia umbellata 

Ceiba pentandra 

Chorisia insignis 

Chorisia speciosa 

Quararibea "ishpingo" 

 

BORAGINACEAE 

Tournefortia angustifolia 

 

CACTACEAE 

Epiphyllum sp. 

Opuntia sp. 

 

CARYOCARACEAE 

Anthodiscus pilosus 

 

CELASTRACEAE 

Maytenus ebenifola 
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CYCLANTHACEAE 

Carludovica divergens 

 

DRYOPTERIDACEAE 

Lomariopsis japurensis 

 

ERYTHROXYLACEAE 

Erythroxylum coca 

 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea castaneifolia 

Hura crepitans 

 

GNETACEAE 

Gnetum nodiflorum 

 

GUTTIFERAE 

Clusia sp. 

Tovomita sp. 

 

LABIATAE 

Ocimum micranthum 

 

LECYTHIDACEAE 

Couroupita guianensis 

 

LEGUMINOSAE 

Bauhinia guianensis 

Caesalpinia echinata 

Calliandra angustifolia 

Campsiandra laurifolia 

Cedrelinga castaneiformis 

Erythrina glauca 

Erythrina poeppigiana 

Pithecellobium laetum 

Sclerobium setiferum  

Vouacapoua americana 

 

LORANTHACEAE 

Phrygilanthus eugenioides 

Phtirusa pyrifolia 

 

MALPIGHIACEAE 

Diplopterys cabrerana 

Diplopterys involuta (=Mezia includens) 

Mascagnia psilophylla (var. antifebrilis = Cabi paraensis; Callaeum antifebrile) 

Stigmaphyllon fulgens 

 

MARANTACEAE 

Calathea veitchiana 
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MENISPERMACEAE 

Abuta grandifolia 

MORACEAE 

Coussapa tessmannii 

Ficus insipida 

Ficus ruiziana 

Ficus sp. 

 

MYRISTICACEAE 

Virola sp. 

Virola surinamensis 

 

NYMPHIACEAE 

Caboma aquatica 

 

PHYTOLACCACEAE 

Petiveria alliaceae 

 

PIPERACEAE 

Piper sp. 

 

POLYGONACEAE 

Triplaris surinamensis 

Triplaris surinamensis var. Chamissoana 

 

PONTEDERIACEAE 

Pontederia cordata 

 

RUBIACEAE 

Calycophyllum spruceanum 

Capirona decoriticans 

Guettarda ferox 

Psychotria carthaginensis 

Psychotria psychotriaefolia 

Psychotria "batsikawa" 

Psychotria "nai kawa" 

Psychotria "pishikawa" 

Psychotria viridis 

Rudgea retifolia 

Sabicea amazonensis 

Uncaria guianensis 

 

SAPINDACEAE 

Paullinia yoco 

 

SCHIZAEACEAE 

Lygodium venustum 
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SCROPHULARIACEAE 

Scoparia dulcis 

 

SOLANACEAE 

Brugmansia insignis 

Brugmansia suaveolens 

Brunfelsia chiricaspi 

Brunfelsia grandiflora 

Brunfelsia grandiflora subsp schultesii  

Capsicum sp. 

Iochroma fuchsioides 

Juanulloa ochracea 

Nicotiana rustica  

Nicotiana tabacum 

 

VERBENACEAE 

Cornutia odorata 

Vitex triflora 

 

VIOLACEAE 

Rinorea viridiflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 2 
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Svědectví Jana Sochora 

Kráčíme vysekanou stezkou noční džunglí. Don Wiliam bez zaváhání kličkuje 

mezi místy zatopenými vodou a volně, s jistotou přechází bažinaté úseky po 

poražených kmenech palem. Nenechává mě na pochybách, že tuhle cestu prošel 

už mnohokráte předtím. Noc je temná, měsíc v novu, téměř stoprocentní vlhkost 

a přestože je už sedm večer, tropické vedro neustává. Noční prales hučí tisíci 

zvuky – hmyz, ptáci, žáby, kdoví co ještě dalšího. Radši nevědět, říkám si. 

S baterkou v ruce uzavírám řadu, ani nemám čas přemýšlet, do čeho jsem se to vlastně 

pustil, plně se soustředím na cestu, abych nesklouzl po vlhkém kmenu do baţiny. 

Navíc musím svítit Tommimu, který jde uprostřed a nese kanystr s vodou. 

Zaostáváme. Don Wiliam musí několikrát zastavit a čeká na nás. Asi po třičtvrtě 

hodině chůze stojíme propocení před molucou – dřevěnou chýší s osmiúhelníkovým 

půdorysem a střechou z palmového listí hluboko v pralese. Vnitřek osvětluje plamínek 

olejového kahanu. Přeběhl mi mráz po zádech, i kdyţ je přes třicet stupňů. Vcházíme 

dovnitř. Don Wiliam, indiánský šaman z kmene Inca a za ním dva vyplašení gringové, 

kteří tuto noc budou pít ayahuascu. 

Kdysi jsem si někde přečetl, ţe ayahuascu si nevybíráte vy, ale ona vás. Nemusím 

jistě vykládat, jak skepticky se moje evropsky nastavená mysl k této informci 

postavila. Jasně – říkal jsem si ironicky, „ňáká kytka, která ještě navíc neroste u mě za 

barákem, si mě můţe vybrat“. Ţe budu mít moţnost se o tom na vlastní kůţi 

přesvědčit, mě tehdy ani ve snu nenapadlo. 

Do kolumbijské Amazonie jsem nepřijel hledat šamany a uţ vůbec ne ayahuascu. 

Dostat se hlouběji do dţungle je v Kolumbii jednoduše levnější neţ v Brazílii nebo 

v Perú. Po třech tisících kilometrech proti proudu Amazonky se „náhodou“ objevil 

chlapík jménem Antonio a nabídl, ţe kohokoli – za tučnou provizi samozřejmě – 

dovede k místnímu šamanovi. Rozhodnutí padlo rychle, nebylo moc času, berem taxík 

a jedem. Deset dvacet kilometrů do malé vesničky proti proudu Velké Řeky, asi 

hodinu rozhoupané jízdy, cesta bez asfaltu – pura tierra. Kdyţ jsme vešli do jeho 

domu, malé dvoupokojové dřevěné chatrče, seděl zády k nám, do půl těla svlečený, 
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tmavý, olysale plešatý chlápek neurčitého věku. Otočil hlavou k nám a krátce 

odpověděl na pozdrav. Zahlédl jsem barevné korále na krku a masivní stříbrný kříţ na 

prsou. Lícní kosti prozradily indiána. První, ten úplně první pocit, který jsem měl, 

kdyţ jsem viděl jeho tvář byl: Tak do tohodle nejdu! Tenhle divnej chlápek má být 

šaman? To bude nějaká bouda ušitá na gringy! Skoro aţ tak. Antonio se snaţí pokorně 

vysvětlit, proč jdeme bez ohlášení a tak pozdě, ale don Wiliam jen mávne rukou: 

„Není problém, jste připraveni?“ Nasadil si špinavou bejsbolku, zakryl s ní opocenou 

pleš a malou pletenou kapsu si pověsil na holé rameno. „Vamos?“ 

Ayahuasca je nápoj, který pouţívali a stále pouţívají některé indiánské kultury 

v Amazonii k dosáhnutí jiných stavů vědomí. Stručně řečeno. Historie tohoto nápoje, 

stejně jako historie amazonských indiánských kmenů je mlhavá – neexistují ţádné 

písemné památky, všechny zkušenosti, poznatky a moudrost si indiáni předávali pouze 

ústní cestou. Mistr svému ţákovi, z generace na generaci. Slovo ayahuasca pochází 

z jazyka quetchua – jazyka kmene Inků. Aya je duše, huasca znamená liána nebo 

provaz. V Kolumbii se stejný nápoj nazývá yage (ano, to yage, co hledal Burroughs), 

v Brazílii, na horním toku Rio Negra, uslyšíte slovo caapi. Všechny názvy jsou 

v podstatě pro stejnou látku. V podstatě stejnou říkám záměrně, protoţe kaţdý šaman 

připravuje ayahuascu trochu jinak. Lze říct, ţe vţdy je základem ona liána 

(Banisteriopsis caapi), dřevitá rostlina spirálovitě zatočená kolem kmenů velkých 

pralesních stromů. Většina zdrojů mluví o dvou sloţkách nutných k přípravě 

ayahuascy – liáně a jedné další, jiţ snáze zaměnitelné rostlině. Naproti tomu – don 

Wiliam mi řekl, ţe jeho ayahuasca je jen ona magická liána, nic víc. Jisté je, ţe kaţdý 

šaman má svou rostlinu, která má svoji unikátní vydatnost (sílu) a můţe se velmi lišit 

od rostliny, která roste o pár kilometrů dál. Příprava nápoje je tajemstvím kaţdého 

šamana, ale základní postup je vţdy stejný – dřevnatý stonek liány se rozdrtí na prach 

a ten se dlouhé hodiny (osm hodin podle dona Wiliama) vaří v hrnci s vodou 

z Amazonky. Výsledkem je nápoj konzistence hustého mléka a barvy amazonské 

země – červenohnědé. „Ayahuasca nejen mostem do světa spirituálního, ale také 

lékem, který čistí zaţívací ústrojí a krev. Naprostá většina lidí po poţití ayahuascy 

zvrací a sere, teprve po tomto vyčištění mohou vstoupit do světa ducha“, vysvětlil mi 

později don Wiliam. 
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Kdyţ jsme vstoupili do molucy, překvapila mě její velikost, která se v noci zvenku 

nedala postřehnout. Vršek kuţelovitého stropu se ztrácel sedm osm metrů vysoko od 

hliněné podlahy. Hustá tma, blikající kahan a uprostřed do kruhu rozestavěné špalky 

s ohništěm uprostřed. Na jednom ţe špalku seděl starý muţ. S úsměvem nás pozdravil 

ze stínu a všichni tři jsme usedli na špalky vedle něj. Jsem do poslední nitě propocený, 

Tommi jakbysmet. Vytáhli jsme cigára, nikdo kupodivu neodmítl, máme tedy jednu 

cigaretu času na seznámení. „Kdo jste a co vás sem do Kolumbie přivádí?“ zeptal se 

don Wiliam. V několika větách oba dva popisujem, co jsme zač. Uvedomuju si, ţe bez 

španělštiny bych byl ztracen a zároveň, ţe stejně všechno nestíhám, kdyţ don Wiliam 

mluví o tom, co nás čeká. Tommi je argentinský Ital, takţe kdyţ něco nechytnu, slovo 

od slova mi opakuje, dokud není všechno jasné. Ani jsem nestačil dokouřit a uţ jdeme 

do rohu molucy pověsit hamaky s moskytiérou na spaní – po tripu, který má trvat 4-5 

hodin, bychom měli jít normálně spát. Za dalších deset minut je všechno připraveno, 

buší mi srdce, chtěl bych ještě jednu cigaretu, ale objevuje se don Wiliam, na sobě bílé 

široké kalhoty, bílou košili a hlavu ovázanou bílým šátkem. Na krku se mu houpá 

stříbrný kříţ, kterého jsem si jiţ všiml u něj v domě. „Následujte mě“, a pokyne nám 

rukou. 

Vycházíme ven z molucy zadním vchodem a po pár metrech rozmočeného, ale 

upraveného terénu se objevuje ve tmě malá, nízká bambusová bouda. Usedáme uvnitř 

na dřevěnou podlahu sroubenou z kulatin naproti donu Wiliamovi. Místnost je úplně 

prázdná, temná, osvícená jednou svící, na podlaze stojí něco na způsob malého oltáře. 

Černá dţungle okolo hučí jako motor, ţivý motor. Don Wiliam začíná ceremonii, 

drmolí rychle modlitbu a posypává nás jakýmsi bílým práškem. Dostáváme kaţdý bílý 

šátek a váţeme si ho kolem hlavy stejně jako don Wiliam. Ochrana před zlými duchy. 

Vzduch prořízla ostrá vůně. Don Wiliam si namazal dlaně směsí bylin a vzal do rukou 

malou láhev s tmavou tekutinou a nalil ji do hluboké mísy. Za doprovodu modlitby ji 

dlouze promíchal a po chvíli malým kalíškem – odhaduju to na méně neţ jednu deci – 

odměřil dávku a přelil kalíšek ayahuascy do dřevěného kalichu a podal ho Tommimu. 

„Mám to vypít najednou?“ „Jak chceš“, odpověděl mu se smíchem don Wiliam. 

Tommi to do sebe kopnul a zašklebil se. Šaman zopakoval postup a já jsem oběma 

rukama uchopil kalich. Nadechl jsem se a rychle polknul naráz celý obsah. Svíravá, 

odporná chuť mi zůstala v puse. Fuj! Pokouším se odslintat tu chuť pryč, ale moc to 

nepomáhá. Don Wiliam si nalévá pro sebe – polovinu toho, co dal nám – a vysvětluje, 
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ţe on nesmí ulítnout úplně. Dostáváme základní instrukce. Za 20-30 minut začne 

ayahuasca působit, pravděpodobně se budeme nejdříve „vyprazdňovat“. „Záchod je 

venku, vpravo od dveří a zvracejte ven, tady z toho okna pod který si sedněte, aţ to 

začne působit. Tím se vám vyčistí tělo a pak nastane duchovní část tripu.“ Doslova 

řekl: „Je třeba pracovat se svoji mysli“. „Aţ ayahuasca vstoupí do vašeho těla, zhasnu 

svíčku a začnu zpívat. Je to lepší pro koncentraci. Nezapomeňte, ţe kdyţ zavřete nebo 

otevřete oči, je to jedno, uvidíte stále stejný obraz ať tak nebo onak.“ „Sí, všechno 

jasné.“ 

Don Wiliam začíná vyprávět o Amazonii, indiánech, o bílých lidech, kteří za ním 

přicházejí, o hledání, o tom jak dţungle poslední léta umírá pod tlakem zvenčí, mnoho 

věcí, které jsem uţ mockrát slyšel a já se spíš neţ na jeho slova soustreďuju na vlastní 

tělo a mysl a napjatě očekávám, co přijde. Přišlo to zatraceně rychle, myslím ţe za 10-

15 minut jsem začal cítit zvláštní vibrace v prstech na nohou. Za pár minut se vibrace 

zvýšila a postoupila nahoru, do stehen a zadku. Pochopil jsem, ţe to je ono. Ta 

rychlost, s jakou se ta síla rozlila do zbytku mého těla, byla závratná. Najednou jsem 

cítil, jak celým mým tělem protéká a vibruje obrovská síla a navíc stále nabývá na 

intenzitě. Nejistě jsem přerušil šamana ve vyprávění: „Uţ, done Wiliame. “ „Sedni si 

pod okno a uvolni se, za chvilku zhasnu, jo?“ Převalil jsem se pod okno, ta síla vevnitř 

mi naprosto znemoţnila normálně vstát! Opřel jsem se zády o bambusovou stěnu. 

Šmátrám rukama kolem sebe, jo, jo, dřevo, podlaha, sedím na zemi, dobrý, to je 

šílený, ten proud energie, co to je, dělá si to, co chce – letí mi myšlenky hlavou. 

Uvědomuju si, ţe ztrácím koordinaci pohybu, divně se mi zvedají ruce, kdyţ se 

pokouším posunout si tělo. Stále svítí svíčka a šaman mluví něco, co uţ zní hrozně 

zdaleka, dlouhou ozvěnou. Uţ kdyţ jsme šli dţunglí sem, tak několikrát v dálce, velké 

dálce, blesklo. Teď se bouřka přiblíţila, blesklo přes celé nebe a bílé světlo blesku 

prolétlo skrz škvíry v bambusové zdi i stropu. Na zlomek sekundy jsme byli ve 

světelné kleci. "Jseš uţ borracho, Juane?“ vrací mě šaman naposled zpátky. „Sí, Sí, 

jsem hrozně borracho." „Dobře, zhasnu světlo, jo?“ „Si, si ...“, mumlám vyděšeně do 

prázdna. 

Do černého prázdna. Ve stejném okamţiku, kdy zhaslo světlo, se objevil tunel, vlastně 

ne přímo tunel, ale spousta světélek do kruhu kolem mě. Fialové hvězdy, mezi 

kterýma letím dopředu, ta síla se mnou točí nahoru, dolů, do stran a všude jenom tma 
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a fialová světla, jakobych letěl vesmírem přivázaný na rotující centrifuze. Jediné, čeho 

se muţů chytnout v té nekonečné černé prázdnotě je hlas zpívajícího dona Wiliama. 

Rytmicky opakuje jednoduché slabiky, zpívá bez nadechování, je to proud zvuku, nit, 

jediná nit v té temné prázdnotě, která někam vede, ale kam, to vůbec netuším. Ra-ra-

ra-ra-rere-re-re-re-e-ee-eea-a-aaaaiiii-já-jare-rer-re ... Zkouším zavřít a otevřít oči – 

stejně. Přesně, jak říkal. Sakra! Nedá se z toho jen tak vylézt za jízdy. Ztrácím totálně 

kontrolu nad tím, co se děje. První přišel obrovský strach, jasně, co jiného – kdyţ se to 

nedá ovládat. Smysly mi přestaly kompletně fungovat. Začal se mi točit zvuk kolem 

hlavy, šumění dţungle se všemi těmi pískoty, cvrky, skřeky se mi přelévá z ucha do 

ucha, jako voda. Od nohou do hlavy mi protékají megavaty energie, jsem zapojený do 

nějakého pulsujícího energetického obvodu. Šaman jakoby to věděl a zrychluje zpěv. 

Najednou se mi v rohu zorného pole objevily dva obličeje, blikají na mě jako 

stroboskop, zkouším zaostřit, jsou to masky, něco jako benátské karnevalové masky, 

nemají oči, ani ústa, pomalu se barevně roztékají přede mnou. Nestíhám – já letím, 

mám pocit celkem rychlého pohybu, ale obrazy, které vidím stojí, jenom se přelévají 

do sebe, rozostřují se barvy a forma se rozlévá do barevných kaněk, fleků, rozpíjí se 

jako inkoust, mnohobarevný inkoust na černém pijáku, ze kterého se vynořují jako 

z Labyrintu barev jasné, konkrétní obrazy, jakoby krátké filmové klipy, situace, 

momenty, najednou se zhmotní, vyplují z toho barevného chaosu, proběhnou a zase je 

pohltí ten barevný Labyrint zpátky. Něco poznávám, jsem to já, jako malé dítě, dva tři 

roky asi, najednou se to však vcucne úplně jinam, nepoznávám vůbec nic, jsem 

v úplně jiném světě, ano, asi jsem to zase já, ten starší člověk tam jsem asi já, to není 

moţné ... Krajiny, lidé, které neznám, hovory, bytosti tvořené světlem a barvami, moje 

ţena Mína, já – letím zastaveným časem. Zpěv. Zase se objevil zpěv šamana, barvy mi 

pomalu mizí do tmy, najednou je jenom černá nekonečná tma kolem dokola, ze všech 

stran prázdnota a jediné, co tam je, jsem já a hlas šamana, jeho monotónní hrdelní 

zpěv je jediné, co zbylo. Jinak nic. Není čas. Nic není. Jenom hlas. Mám strach, a pak 

uţ nic. Uţ nemám nic ... Nechápu, nestíhám, šílený stav, nemám se čeho chytnout, uţ 

nejsem ani jeden atom a přesto jakoby jsem, protoţe něco si to jasně uvědomuje. 

Zpěv, zvuk, který neustále zní v té černotě bez konce, to jediné zůstalo, drţím se ho, 

jak provazu, nevím, co by se stalo, kdybych se pustil ... 

„Juane, jseš v pohodě?“ skoro naráz přestal zpěv a ze tmy se ozval šamanův hlas „Sí, 

sí, jsem v pohodě, jenom jsem hrozně borracho", odpovídá něco ze mě dutým cizím 
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hlasem. „Bueno, tak já budu zase zpívat ...“ Propadl jsem se do barevných fraktálů. 

Téměř okamţitě. Dţungle hučí, najednou rozpoznávám všechny ty zvuky, kaţdý 

zvlášť, kaţdý má svůj rytmus, tma je jich plná, aţ k prasknutí, a jako hlavní proud, 

hlavní řeka, je šamanův zpěv, vine se jako had skrz houštinu ostatních barevných 

zvuků, jako anakonda dţunglí, dţunglí barevných pulsujících obrazců proplouvám 

zavěšený na hadovi – zpěvu dona Wiliama. Cítím, ţe hladina energie, která mnou 

protéká, se přestala zvyšovat, ţe to uţ nepůjde do vyššího levelu, ţe tohle je vrch, 

aspoň prozatím. Začíná pršet, blesky zmizely, ale přišel déšť, bubnuje do střechy 

z palmového listí. Don Wiliam nepřestává zpívat, jen se jeho hlas smísil s deštěm. 

Vracejí se mi pomalinku smysly, začínám cítit zimu, studený vlhký vzduch stoupá od 

podlahy a proudí mi na záda. Posunuju svoje tělo do středu chýše a znovu se potápím 

do Labyrintu, teď uţ vyloţeně chci dovnitř. Uţ nemám strach z té síly, co mnou 

protéká ... 

Kdyţ jsem se ráno potom probudil v hamace, snaţil jsem se vzpomenout na to, kde 

jsem v noci byl, kde jsem lítal, v jakém podivném Labyrintu, na prostě všechno to, co 

jsem viděl, slyšel a vůbec. Kolem moji hamaky se promenádovaly kdákající slepice, 

vyzobávaly červíky z hliněné podlahy a já jsem si promítal nazpět minulou noc. 

Hrozně těţko se mi hledala časová souslednost, nevím, kdy jsem co viděl, jak ty 

obrazy následovaly po sobě, jak dlouho co trvalo. Měl jsem pocit jako bych to 

všechno zaţil naráz, během jedné minuty nebo tak nějak, a to přestoţe uţ v noci nám 

don Wiliam řekl, ţe náš trip trval bezmála 4 hodiny. 

Vzpomínám si, ţe v jednu chvíli, kdy uţ síla nebyla tak obrovská, přerušil šaman zpěv 

a zeptal se nás jestli jsme v pohodě. Oba jsme velmi nejisté přisvědčili a don Wiliam 

nás vyzval, ať se přemístíme pomalu k němu, ţe provede modlitbu a dá nám duchovní 

amulet. Poprvé od vypití ayahuascy jsem se chabě zvedl na nohy a opřel se o okno. 

Zhluboka jsem se nadechl tmy. Nádherný vzduch, plný vůně deště a rozmoklé pralesní 

země, listů, celé dţungle, mi naplnil plíce. V ţivotě jsem necítil tak krásnou, chutnou, 

osvěţující vůni. Opravdu, nepřeháním, lokal jsem ten ţivý vzduch jak vodu, nemohl 

jsem se ho nasytit. Po chvíli mě don Wiliam zavolal ze tmy: „Pojď sem Juane, sedni si 

přede mě a dej mi svou pravou ruku.“ Šaman mi poloţil svou ruku na temeno a rychle 

odříkával modlitbu, rozuměl jsem vţdy jen svoje jméno, nic víc. Pak se zastavil 

a udělal mi několikrát znamení kříţe na hlavě, zádech a přede mnou. Drmolil, drmolil, 
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stále mou pravou ruku ve své a pak náhle řekl: „A tady ti, Juane, dávám svůj osobní 

duchovní amulet“, a já nastavil ruku a on mi do ní vloţil ... Nic, nic tam nedal, udělal 

jakoby tam něco vkládal, ale nic v ruce neměl! Rozpaky Evropana, který čeká, ţe 

amulet je amulet a ne vzduch, přerušil Tommi: „Potřebuju na záchod ...“ „Ale jo, 

vţdyť víš, kde je“, odpověděl don Wiliam a já dál přemýšlel, jestli mi náhodou něco 

nedal a já, protoţe jsem úplně mimo, tak jsem to necítil, nebo mi to vypadlo z ruky 

nebo něco podobného. Tommi mě později uklidnil, ţe i on obdrţel svůj amulet 

stejným způsobem jako já. Mezitím se však vrátil ze záchodu, sednul vedle mě na 

podlahu a během chvilky opět prohlásil: „No ještě tam něco zbylo, budu muset jít 

ještě ...“ Šaman se začal smát na celé kolo, od srdce se bavil, jak Tommiho 

pronásleduje průjem. A kdyţ šel Tommi potřetí smál jsem se i já – uvolněně, bez toho 

ţe bych mu to přál, jen tak, byla to fakt sranda, protoţe v tomhle stavu se hrozně 

špatně odhaduje vzdálenost a člověk jde deset metrů několik minut, neţ se trefí do 

dveří, chvíli to trvá. Chudák Tommi, vysral se úplně z podoby a později vyprávěl, ţe 

na záchodě chytil špatnou vlnu a viděl obrovské pavouky, jak po něm lezou, kdyţ 

z něj tekly ty sračky, co ayahuasca vypudila. Zvedli jsem se všichni k odchodu. 

„Buenas noches!, běţte se vyspat, potřebujete nabrat znovu sílu“, řekl nám don 

Wiliam, poplácal nás po ramenou a zmizel ve tmě. Unaven jsem si lehl do hamaky, 

a bez hnutí, v klidu, v boţském klidu, který mě úplně naplnil aţ po okraj, jsem asi za 

hodinu usnul. 

„A jak to jako přijde, ţe je člověk šaman?“ Sedíme opět v šamanově chatrči ve 

vesnici, druhý den dopoledne a vyptáváme se oba dona Wiliama. Uţ je to zase ten 

divný plešatý chlapík, v hamace vedle něj odpočívá jeho ţena, starší indiánka, a my, 

po pravdě řečeno, a hlavně díky včerejšímu záţitku, hltáme kaţdé jeho slovo. „Musel 

jsem sloţit zkoušky, stejně jako ve škole, můj mistr na mě dohlíţel, kdyţ jsem bojoval 

se zlýma duchama. Ale ty poslední zkoušky dělá člověk úplně sám, musíš podstoupit 

souboj z temnýma silama.“ „Jak dlouho to trvá?“ „Normálně to trvá asi 5 let, ale já 

jsem prošel všema zkouškama za dva roky a kousek, poslední měsíce jsem pil aţ 

čtyřikrát tejdně, vlastně pořád. Musel jsem dodrţovat přísnou dietu – ţádný maso, ani 

sůl, cukr, takovýhle věci, samozřejmě kafe a tabák, ani ţádnej sex, nic. Musel jsem 

bejt tělesně čistej, abych to zvládl. Jednou se stalo, ţe jsem tam uvízl a ten duch mi 

řekl, a teď, teď uţ se nikdy nevrátíš, jseš mrtvej, uţ navěky zůstaneš tady. Jen díky 

svoji vůli, nezvratný vůli, jsem ho přemohl a vrátil se“, s úsměvem vypráví don 



 58 

Wiliam a já jen mlčky kroutím hlavou. Normálně bych měl k takovým zkazkám jistý 

odstup, ale po včerejší noci tomu rozumím, ale zároveň nechápu, jak to zvládnul. 

„Nesmíš podlehnout jejich síle, jejich slovům, musíš neustále vědět, ţe ţiješ ...“ Dál 

vypráví, o lidech, kteří u něj byli, o věcech, které zaţili, o tom co viděl on sám, aţ na 

výjimky jsou všechny historky humorné, jak si třeba chlapík po vypití ayahuascy 

myslel, ţe je pes a začal běhat po čtyřech a močit u stromů a podobné srandy. Moje 

váţně míněné otázky elegantně přehrává na humor. Tak jo – jdeme, muchas gracias, 

don Wiliam. Loučíme se, srdečně nás oba objal. 

Unaveni, mlčky sedíme na patníku u silnice a čekáme na něco, asi autobus, nebo 

dodávku, co tady vlastně vůbec jezdí? Půl hodina a nic, ani jedno auto, jen jedna 

motorka. Odevzdaně vyčkáváme, slunce je uţ vysoko, ale naštěstí je opar, takţe se to 

dá vydrţet. Stále mlčíme, oba dva toho máme dost, dost jsme si včera nakoupili. Blíţí 

se nákladní auto, slyšíme ho za zatáčkou, zvedáme se a máváme. Je to malý náklaďák 

na převoz krav. Jo! Zakvílely brzdy a z okýnka gestem mává jedna ruka: „Vamos, 

vamos!“ 

p.s.: borracho se obvykle překládá jako ’opilý’, ale don Wiliam tohle slovo pouţíval 

právě pro stav způsobený ayahuascou ... 
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Obrázok 4 Drevnatá časť Banisteriopsis caapi 

 

 

 

Obrázok 5 Usušený kmeň Banisteriopsis na prípravu Ayahuascu 
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Obrázok 6 Mladé listy Banisteriopsis caapi 

 

 

Obrázok 7 Kvet Banisteriopsis 
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Obrázok 8 Listy Psychotrie viridis 

 

 

 

 

Obrázok 9 Vysušené listy Psychotrie na prípravu Ayahuascu 
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Obrázok 10 Kvet Psychotrie 

 

 

 

Obrázok 11 Plody Psychotrie 
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Obrázok 12 Takto varia Ayahuascu v Peru 

 

 

 

 

Obrázok 13 Výsledný nápoj - Ayahuascu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Zoznam použitej liteartúry 

 

1) http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rbac.html , informácie uvedené k dátumu 20-

04-2008 

2) Desmarchelier C., Gurni A., Ciccia G., et all, (1996), Ritual and medicinal 

plants of the Ese´ejas of the Amazonian rainforest (Madre de Di Peru), J. 

Ethnopharmacol, 52, 45-51 

3) Marlene Dobkin de Rios; Charles S Grob, (2005), Ayahuasca Use In Cross-

Cultural Perspective J. Psychoactive Drugs, 37, 119-121 

4) J C Callaway; Glacus S Brito; Edison S Neves, (2005), Phytochemical 

Analyses of Banisteriopsis Caapi and Psychotria Viridis, J. Psychoactive 

Drugs, 37, 145-150 

5) Luděk Jahodář, (2007), Banisterie opojná – neblahý pozdrav z Amazonie, 

Praktické lékárenství, 3, 240-241 

6) J C Callaway, (2005), Various Alkaloid Profiles in Decoctions of 

Banisteriopsis caapi, J. Psychoactive Drugs, 37, 151-155 

7) http://www.ayahuasca-wasi.com/english/articles.html, informácie uvedené 

k dátumu 20-04-2008 

8) Donald M.Toppin, (1998), Ayahuasca and Cancer: One Man's Experience, 

MAPS, 8, 22-26 

9) http://www.biolib.cz/cz/taxon/id196793/, informácie uvedené k dátumu 20-04-

2008 

10) Sabastiana Lopez  Miranda, Michael B. Thomas, (1998), Ayahuasca, This 

document is a series of the Global Ethnomedicinal Information Retrieval 

System (GEIRS) on th web at hammock.ifas.ufl.edu/geirs., k dátumu 20-04-

2008 

11) http://a1b2c3.com/drugs/var015.htm, informácie uvedené k dátumu 16-04-

2008 

12) M.B.Leal, E.Elisabetsky, (1996), Absence of Alkaloids in Psychotria 

carthagenensis Jacq. (Rubiaceae), J Ethnopharmacol., 54, 37-40 

13) Robert D. Blackledge, Charlotte M. Taylor, (2003), Psychotria viridis – 

A Botanical Source of Dimethyltryptamine (DMT), Microgram J, 1, 18-22 

14) http://212.204.218.231/pages/Chacruna.html, informácie uvedené k dátumu 

20-04-2008 

http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rbac.html
http://www.ayahuasca-wasi.com/english/articles.html
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id196793/
http://a1b2c3.com/drugs/var015.htm
http://212.204.218.231/pages/Chacruna.html


 66 

15) Dennis J. McKenna, (2004), Clinical investigations of the therapeutic potential 

of ayahuasca: rationale and regulatory challenges, Pharmacology & 

Therapeutics, 102, 111-129 

16) Jordi Riba,Human Pharmacology of Ayahuasca, Tesi Doctoral, Universitat 

Autonoma de Barcelona, (2003), 249 

17) Koteppa Pari, C. Sivakama Sundari, Sushil Chandani et all, (2000), β-

Carbolines That Accumulate in Human Tissues May Serve a Protective Role 

against Oxidative Stress, , J. Biol. Chem., 275, 2455-2462 

18) Jing Xin ZHANG, Xiao Chuan TAN, Ping XIE et all, (2000), Solid Phase 

Synthesis of β- Carbolines, Chin. Chem. Lett., 11, 955-956 

19) Alexander T. Shulgin, (1976), DMT, J. Psychedel. Drugs, 8, 167-168 

20) Jonathan Ott, (2001), Human Intranasal, Sublingual and Oral Pharmacology of 

5-Methoxy-N,N-Dimethyl-Tryptamine, J. Psychoactive Drugs, 33, 273-280 

21) D.Lincova, H.Farghali, Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, Praha, 

(2002), 515 

22) D.J.McKenna, J.C.Callaway, Charles S.Grob, (1998), The Scientific 

Investigation of Ayahuasca: A review of Past and Current Reaserch, The 

Heffer Rev. Psychedel. Res., 1, 65-77 

23) Schwarz, M.J., Houghton, P.J., Rose et all., (2003), Activities of extract and 

constituents of Banisteriopsis caapi relevant to parkinsonism, Pharmacol. 

Biochem. Behav., 75, 627-633 

24) Plant chemical harmine fights diabetes in mice, Medical Science News, 

http://www.news-medical.net/?id=24899, informácie k dátumu 20-04-2008 

25) C. Di Giorgio, F. Delmas, E. Ollivier, (2004), In vitro activity of the β-

carboline alkaloids harmane, harmine, and harmaline toward parasites of the 

species Leishmania infantum, Exp. Parasitol., 106, 67-74 

26) Rosemary Drisdelle, Leishmania mexicana – Parasite , One of a Group of 

Parasites That Cause Leishmaniasis,  http: //human-

infections.suite101.com/article.cfm/leishmania mexicana parasite, informácie 

k dátumu 20-04-2008 

27) Schultes, Richard Evans, (1994), The importance of ethnobotany in 

environmental conservation, Am. J. Econ. Soc., 53, 202-206 

http://www.news-medical.net/?id=24899


 67 

28) DJ McKenna, Ayahuasca: An ethnopharmacologic history in ed. Ralph 

Metzner Ayahuasca: Hallucinogens, consciousness, and the spirit of nature, 

Thunder’s Mouth Press, New York, (1999), 187-213 

29) Richard Evans Schultes, Siri Von Reis, Ethnobotany: Evolution of 

a Discipline, Timber Press, Portland, (1995), 414 

30)  Steven Mizrach, Santo Daime, www.fiu.edu/~mizrachs/daime.htm, 

informácie k dátumu 20-04-2008 

31) Marcelo S. Mercante, (2006), The Objectivity of Spiritual Experiences: 

Spontaneous Mental Imagery and the Spiritual Space, Revista Eletrônica 

Informação e Cognição, 5, 78-98 

32) Kenneth W. Tupper, (2006) The globalization of ayahuasca: Harm reduction or 

benefit maximization?, Inter. J. Drug Policy, 9, 1-17 

33) Sklerov J, Levine B, Moore KA et all., (2006), A fatal intoxication following 

the ingestion of 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine in an ayahuasca 

preparation, J. Anal. Toxicol., 30, 406-407 

34) Jonathan Ott΄s, Ayahuasca Analogues: Pangaean Entheogens, Natural 

Products Company, Washington, (1994), 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiu.edu/~mizrachs/daime.htm

	SKMBT_C25210031712160
	PRACE

