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Abstrakt 

Kateřina Petružálková: Ayahuascová subkultura v Praze 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra teorie kultury (kulturologie), 

diplomová práce, 95 stran, 2013 

Cílem práce je deskripce fenoménu ayahuascy, amazonského posvátného 

psychotropního nápoje. Struktura práce je členěna na část teoretickou a část 

empirickou. V teoretické části se práce zabývá atributy ayahuascy, šamanismem 

v oblasti horní Amazonie, globalizací ayahuascy a ayahuascovými synkretickými 

církvemi. Dále je popsáno různorodé ritualizované užití a současné postavení 

ayahuascy v České republice. Empirická část práce se skládá z kvalitativního výzkumu 

provedeného mezi členy ayahuascové subkultury v Praze a z vlastní reflexe 

ayahuascové zkušenosti. 
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Abstract 

Kateřina Petružálková: The Ayahuasca Subculture in Prague 

Faculty of Arts, Charles University in Prague, Department of Cultural Studies, MA 

Thesis, 95 pages, 2013 

The aim of the thesis is to describe the phenomenon of ayahuasca, the sacred 

amazonian psychotropic beverage. The structure of the thesis is divided into the 

theoretical and practical part. In the theoretical part the thesis deals with the 

attributes of ayahuasca, shamanism in the Upper Amazon, globalization of ayahuasca 

and ayahuasca syncretic churches. It is also described a variety of ritualized usage of 

ayahuasca and the current position in the Czech Republic. The practical part consists 

of a qualitative research among the members of ayahuasca subculture in Prague and 

self reflection of ayahuasca experience. 

 

Keywords: ayahuasca, shamanism, Upper Amazon, ritual
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod  

1.1 Předmět, cíl, motivace 

Předmětem diplomové práce je teoreticko-empirická analýza fenoménu ayahuasca. 

Jedná se o posvátný rostlinný psychotropní nápoj, který hraje významnou roli v 

nativní Americe a vybraných subkulturách moderní společnosti.  

Hlavním cílem práce je etnobotanická analýza ayahuascy z antropologického a 

kulturologického hlediska a deskripce jejího ritualizovaného užití v České republice, 

především v oblasti Prahy. Důraz je rovněž kladen na zmapování rituálů mezi 

původními i akulturovanými obyvateli amazonského kulturního areálu a rituálů mezi 

příslušníky synkretických církví. Pozornost je věnována pozici ayahuascy 

v současném globalizovaném světě, především aspektům ayahuascového turismu.  

K ayahuasce mě před pár lety přivedla kniha, náhodně objevená v knihovně. Nápad 

učinit z ayahuascy téma diplomové práce přišel poté, kdy jsem se ve svém blízkém 

okolí zcela nezáměrně potkala se dvěma lidmi, kteří absolvovali ayahuascovou 

ceremonii. Fakt náhody se ostatně zdá být klíčový pro získávání informací o 

ayahuasce, což bude demonstrováno ve výzkumné části práce. Zúčastnila jsem se 

dvou ayahuascových ceremonií, a ačkoliv mé zážitky neměly příliš pozitivní 

charakter, poznala jsem výjimečnost a komplexnost tohoto pozoruhodného nápoje. 

Mým cílem je prostřednictvím diplomové práce představit fenomén ayahuascy v celé 

jeho šíři.  

 

1.2 Metodika  

Metodologicky se práce opírá o kvalitativní výzkum, založený na rozhovorech s 

účastníky ayahuascových ceremonií. V teoretické části se snažím o integrální přístup 

a analýzu problematiky v kulturním kontextu. Pomocí vybrané literatury syntetizuji 

poznatky především z antropologie (a jejích podoborů etnobotaniky a 

etnofarmakologie), okrajově i z historie a psychofarmakologie.  

Oblast výzkumů ayahuascy lze rozdělit do tří hlavních tematických okruhů. Inspirací 

mi byl teoretický model kulturologie, napadla mě jistá paralela s tím, jak kulturologie 
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studuje kulturní jevy na třech úrovních. Za prvé, na úrovni rodu se zaměřím na 

význam ayahuascy v životě původních obyvatel Amazonie. Ayahuasca tvoří osu jejich 

kultury a je základem poznání světa, což dokazují četné mýty o vzniku ayahuascy. 

Rituální konzumace ayahuascy přispívá k udržování sociální soudržnosti a posilování 

kolektivní paměti, a tím ke kulturní kontinuitě. Za druhé, podobně jako kulturologie 

studuje kulturu v distributivním smyslu, já se zabývám užíváním ayahuascy 

v konkrétních sociokulturních systémech a sleduji procesy kulturních změn. Třetím 

tematickým okruhem je význam ayahuascy v životě jednotlivce. Výzkumy ukazují 

zásadní roli ayahuascy v procesu utváření osobnosti a účast v ayahuascovém rituálu 

rovněž může vést k zlepšení kvality života. 

V textu diplomové práce používám slovo ayahuasca, které jsem se rozhodla zachovat 

v původním tvaru, tudíž ho „nepočešťuji“ a skloňuji s použitím koncovek - cová, - 

cový apod. 

V teoretické části se práce opírá o poznatky z etnobotaniky a etnofarmakologie. Nyní 

stručně vymezím oblast jejich výzkumu.  

 

1.2.1 Etnobotanika  

Etnobotanika studuje, jakým způsobem a k jakým účelům jsou rostliny využívány 

původními obyvateli. Soustředí se primárně na lokální znalosti o ekosystému a na 

vztahy mezi přírodou a člověkem. Důraz je kladen na sociokulturní a kulturně – 

ekologický kontext. 

Vývoj oboru prodělal určité pozitivní změny. Zatímco kdysi byla chápána 

etnobotanika jako obor na okraji antropologického zájmu, obor, který zaváněl čímsi 

esoterickým, dnes je uznáván a pevně etablován v akademickém mainstreamu. 

Revitalizace etnobotaniky souvisí s postupující ekologickou krizí a paradigmatem 

trvale udržitelného rozvoje - etnobotanika může a měla by být jedním z ústředních 

témat místní, národní i mezinárodní debaty (Alexiades, 2003). 

 

1.2.2 Etnofarmakologie  

Etnofarmakologie, relativně nová vědní disciplína, je úzce propojena s etnobotanikou. 

Objektem zájmu etnofarmakologie jsou kulturní a sociální aspekty přirozeně se 
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v přírodě vyskytujících psychotropních látek a jejich biologické charakteristiky a 

aktivity (Santos, 2011). 

Primární náplní oboru je studium diverzity užití těchto látek nativními i ostatními 

příslušníky dané kultury v čase a prostoru. Rostlinné psychotropní látky jsou 

využívány pro účely léčebné, společenské, rekreační a náboženské. Hlavním cílem 

oboru je určit rostliny, které byly, jsou a budou užitečné v rozvoji a zachování lidských 

kultur a identifikovat jejich aktivní komponenty fytochemickou a farmakologickou 

analýzou (Callaway, 2006). 

Ayahuasca je excelentním bioaktivním materiálem. Cílem etnofarmakologie je 

představení ayahuascy z hlediska rozmanitosti užití, v minulosti a současnosti, 

mnoha odlišnými kulturními skupinami (Santos, 2011). 

 

1.3 Stav zkoumané problematiky 

Jako první musí být zmíněn Luis Eduardo Luna, bývalý profesor antropologie, 

kterého zájem o ayahuascu provází již 35 let. Pochází z kolumbijské Amazonie. Nyní 

vede v jižní Brazílii výzkumné centrum a zároveň neziskovou organizaci Wasiwaska1, 

kde odborníci z celého světa studují fenomén ayahuascy. Luna je nazýván novodobým 

ayahuasquerem, několik let strávil výzkumem mezi mestickými šamany a sám 

podstoupil šamanskou iniciaci. Své zkušenosti shrnul v knize Vegetalismo: 

šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Autorsky se 

podílel na knihách Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru: cesty do jiných světů 

prostřednictvím psychedelik a dalších spirituálních technik a The Ayahuasca Visions 

of Pablo Amaringo. 

 Stephan V. Beyer, americký univerzitní profesor, rovněž studoval posvátnou 

rostlinnou medicínu mezi ayahuasqueros v horní Amazonii. V roce 2010 vydal knihu 

Singing to the Plants, souhrnné dílo popisující svět amazonských šamanů. 

Prostřednictvím stejnojmenného internetového blogu upozorňuje na nejnovější 

poznatky ohledně ayahuascy a podporuje tak povědomí o ayahuasce u širší veřejnosti. 

Ralph Metzner je psychoterapeut, světově proslulý průkopník psychedelických 

výzkumů a editor knihy s názvem Sacred Vine of Spirits. Kniha shrnuje poznatky o 

                                                 
1
 Výzkumné centrum pro studium psychointegračních rostlin, vizionářského umění a vědomí. 
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ayahuasce z pohledu mnoha odborníků. Metzner se zabývá výzkumy vědomí 

prostřednictvím psychedelik, meditace a šamanismu. Je spoluzakladatelem neziskové 

organizace Green Earth Foundation, zaměřené na zlepšení a harmonizaci vztahů 

mezi lidstvem a přírodou.   

Marlene Dobkin de Rios (1939 – 2012), nedávno zesnulá profesorka kulturní 

antropologie v Kalifornii, zasvětila více než 45 let svého života studiu rostlinných 

psychedelik. Ayahuascu dlouhodobě studovala v Peru a Brazílii. V roce 1972 o 

ayahuasce poprvé informovala odbornou veřejnost v knize Visionary Vine: 

Hallucinogenic Healing in the Peruvian Amazon. V knihách A Hallucinogenic Tea 

Laced with Controversy a The Psychedelic Journey of Marlene Dobkin de Rios: 45 

Years with Shamans, Ayahuasqueros and Ethnobotanists zúročila své mnohaleté 

zkušenosti, které nasbírala v terénních výzkumech. Ústředním tématem její práce se 

stalo upozorňování na negativní důsledky, které se pojí s užíváním halucinogenů jen 

pro zábavu, oproti pozitivům plynoucím z rituálního praktikování.  

Mladá talentovaná spisovatelka, lektorka a organizátorka vědeckých konferencí 

Beatriz Caiuby Labate je odbornicí na užívání ayahuascy v Brazílii, odkud pochází.  

Studuje ayahuascu především v kontextu náboženství. Je spoluautorkou knih 

Ayahuasca, Ritual and Religion in Brazil, The Internationalization of Ayahuasca a 

Ayahuasca Religions: A Comprehensive Bibliography and Critical Essays. 

Jeremy Narby je autorem fascinující knihy Kosmický had. U indiánského kmene 

Ašaninků v Peru původně studoval využití přírodních zdrojů v souladu s místním 

ekosystémem, později však byla jeho pozornost plně upoutána ayahuascou. Přestože 

kniha nebyla širší odbornou veřejností zcela doceněna, Narby nadále s neutuchajícím 

antropologickým nadšením zkoumá záhady rostlinné komunikace, které souvisejí 

(nejen) s prožitky vyvolanými ayahuascou. 

V České republice působí dva přední odborníci na ayahuascovou problematiku. 

Miroslav Horák, akademický pracovník na Mendelově univerzitě v Brně, napsal 

vynikající dizertační práci o terapeutické komunitě Takiwasi2 v peruánské Amazonii. 

Na jeho výzkum navázala psycholožka z Univerzity Palackého v Olomouci Veronika 

Kavenská. V Takiwasi žila rok zapojená do života v komunitě a zabývala se využitím 

                                                 
2
 Viz podkapitola 3.6.  
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ayahuascy v léčbě závislostí. V současnosti pracuje na projektu, který si klade za cíl 

zmapovat fenomén ayahuascového turismu. 
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2 Ayahuasca 

2.1 Etnobotanická analýza 

Ayahuasca je rostlinný nápoj, tradičně užívaný původním i akulturovaným 

obyvatelstvem v tropických deštných lesích v Peru, Kolumbii a Ekvádoru (Luna, 2011, 

Metzner, 2006). V Brazílii byla ayahuasca začleněna do rituálů synkretických církví. 

V menší míře je součástí života obyvatel v Bolívii a Venezuele (de Rios & Rumrrill, 

2008). 

Hlavní složkou nápoje je liána rodu Banisteriopsis pocházející z čeledi Malpighiaceae. 

V převážné většině je používána liána druhu Banisteriopsis caapi3. Původní obyvatelé 

rozlišují mnoho druhů Banisteriopsis, dle jejich výpovědí záleží i na druhu půdy, části 

užité rostliny, ročním období a období měsíce, kdy se rostlina používá (Luna, 2002). 

Banisteriopsis caapi je endemit, přirozeně se vyskytuje pouze v Amazonii. Lze ji však 

ve vhodném podnebí vypěstovat během pěti až deseti let (Schultes & Hofmann, 1996). 

Její kůra je hnědá, listy jsou tmavozelené. Má drobné růžové květy (Valíček, 2000). 

Liána je charakteristická svým tvarem připomínajícím propletené hady, dvojitou 

šroubovici, spirálu (Narby, 2006). Druhou složkou nápoje je rostlina obsahující N, N-

dimethyltryptamin (DMT). V Peru, Bolívii a Brazílii je touto přísadou Psychotria 

viridis, pod španělským pojmenováním známá jako chacruna, křovina z čeledi 

Rubiceae. V Kolumbii a Ekvádoru se místo chacruny užívá Diplopterys cabrerana, 

liána ze stejného rodu jako Banisteriopsis caapi (Luna, 2002). K těmto dvěma 

základním rostlinám se přidává nespočet dalších rostlin dle uvážení šamana. Jsou 

známy i případy, kdy nápoj obsahoval více než 120 rostlinných přísad, ovšem většina 

nativních šamanů tyto kombinace nepokládá za správné (Beyer, 2010). 

Nápoj je nazýván mnoha domorodými pojmenováními. Skutečnost, že ayahuascu 

užívá kolem sedmdesáti etnických skupin, vedla k čtyřiceti různým pojmenováním 

ayahuascy. Mezi ta nejčastější patří yagé či yajé, caapi, natema, mihi, pindé, daime, 

vegetal (Luna, 2002, Schultes & Hofmann, 1996). Samotný název ayahuasca 

(vyslovuje se [ajawaska]) pochází z kečuánštiny. Aya znamená mrtvá osoba, duch, 

waska je liána, réva. Výraz je tedy překládán jako „liána mrtvých“, „liána duše“, „réva 

duše“ (Furst, 1996, Luna, 2002). Tyto názvy vyjadřují schopnost ayahuascy přenést ty 

osoby, které ji požijí, do nadpřirozených světů osídlených duchy a zesnulými předky 

                                                 
3
 Je zaznamenáno i užití Banisteriopsis inebrians a Banisteriopsis quitensis, tyto druhy zatím ale nejsou 

dostatečně botanicky prozkoumány. 
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(Hancock, 2007). Aby zmatků a nepřehledností kolem ayahuascy nebylo málo, 

názvem se označuje nejen nápoj, tzn. finální produkt, ale i liána samotná4 (Beyer, 

2010). 

Ayahuasca je podstatným prvkem náboženského a společenského života mnoha 

kulturních skupin žijících v amazonském kulturním areálu. Po staletí, možná 

tisíciletí, ji užívají indiáni a mestičtí šamané v diagnostice nemocí a následné léčbě, v 

magii, věštění a předpovídání budoucnosti, k odhalení nepřítele a nebezpečí. Je 

prostředkem komunikace se spirituálním světem a hraje nezastupitelnou roli 

v kmenových i individuálních rituálech (Beyer, 2010, de Rios & Rumrrill, 2008, Luna, 

2002). Užití ayahuascy bude podrobněji popsáno v následujících kapitolách. Vždy 

však musíme mít na paměti, že přesné pochopení ayahuascy a vymezení jejích funkcí 

musí být pochopeno pouze v kontextu spirituality popisované kultury. 

   

2.2 Ayahuasca – psychedelikum, halucinogen, entheogen, 

psychointegrační látka? 

Ayahuasca obsahuje látky, které mají schopnost kvalitativně měnit vědomí. Jejich 

účinky nelze přesně a důsledně popsat a vymezit, důsledkem je tudíž ohromné 

množství názvů, které se této skupině látek dostalo. Rick Strassman (2006, s. 23) 

uvádí jejich nejčastější názvy: 

 „halucinogeny nebo iluzinogeny - látky vyvolávající halucinace nebo iluze 

 psychedelika – látky odhalující mysl 

 entheogeny – látky zprostředkovávající náboženskou zkušenost 

 mystikomimetika – látky napodobující mystický stav 

 fantastikanty – látky vyvolávající fantazie 

 psychodysleptika – látky rozrušující nebo narušující vědomí 

 psychotomimetika – látky napodobující psychózy 

 psychotogeny – látky vyvolávající psychózy 

 psychotoxiny – látky toxické pro mysl a schizotoxiny – látky toxické tak, že 

mohou způsobit schizofrenii 

 delirianty – látky způsobující delirium“. 

                                                 
4
 V této diplomové práci používám termín ayahuasca jako ekvivalent nápoje. V případě, že mluvím o liáně 

ayahuasca, používám termín liána či botanické pojmenování Banisteriopsis caapi. 
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V literatuře o ayahuasce jsou látky měnící vědomí nejčastěji pojmenovávány jako 

halucinogeny, psychedelika, entheogeny a psychointegrační látky. Jelikož halucinace 

nejsou jediným doprovodným jevem v intoxikaci ayahuascou, termín halucinogen 

není zcela výstižný (Strassman, 2006).  

Termín psychedelický navrhl roku 1957 významný britský psychiatr Humpry Osmond 

ve spolupráci s vizionářským spisovatelem Aldousem Huxleym. Jejich cílem bylo 

etablovat termín, který by mohl být přijat veřejností a přitom nebyl spojován 

s negativními významy. Termín je upřednostňován mnohými odborníky z toho 

důvodu, že je vyčerpávající. Doslova znamená „mysl zjevující, projevující psýché“ 

(Masters & Houston, 2004). Psychedelika jsou „nespecifické prostředky 

zvýrazňující a zesilující existující duševní pochody…vyvolávají aktivaci psychiky a 

zprostředkování vynoření se nevědomého a nadvědomého materiálu do vědomí 

(Grof, 2000, s. 225). Konec šedesátých let 20. století charakterizují represivní 

opatření legislativní a politické povahy, které ukončily dvacet let trvající nadějný 

psychedelický výzkum. Nenaplnilo se tak přání Osmonda a Huxleyho a 

s pojmenováním psychedelický jsou dnes spojovány negativní konotace (Grof, 2004, 

Strassman, 2006).  

Do nově preferované terminologie patří názvy entheogeny a psychointegrační látky. 

Neologismus entheogen byl navržen skupinou vědců5 roku 1979 jako návrh za 

dosud používaná slova psychedelický a halucinogenní. Etymologie slova pochází 

z řečtiny a překládá se jako „to, co ukazuje boha uvnitř“ nebo „probuzení vnitřního 

boha“. Pojem se vžil především pro přírodní látky, které jsou užívané rituálně, za 

cílem sebepoznání a duchovního rozvoje. Ekvivalentem slova entheogen je „rostlina 

bohů“ (de Rios, 2009,Winkelman, 2003).  

Antropolog Michael Winkelman ale argumentuje tím, že výraz entheogen zahrnuje 

pouze spirituální dimenzi a nereflektuje individuální a kognitivní dynamiku procesů 

těchto druhů látek. Z tohoto důvodu navrhl vlastní alternativní pojmenování 

psychointegrační látky. Termín psychointegrační vyjadřuje „hlavní účinky těchto 

spirituálních, terapeutických a mystických látek, stejně jako jejich primárních efektů 

                                                 
5
 C. A. P. Ruck, R. G. Wasson, D. Staples, J. Bigwood, J. Ott. 
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na fyziologické, empirické, psychologické a společenské úrovni“(Winkelman, 2003, 

s. 5). 

Často se také setkáváme se souslovím psychotropní či psychoaktivní látky. 

Jedná se o látky, které ovlivňují psychiku a mění duševní procesy. Pojem je neutrální 

a neznamená nutně „závislost vytvářející“ (Kalina & kol., 2001).  

V textu práce nenazývám ayahuascu drogou. Ačkoliv obsahuje substance ze seznamů 

zakázaných látek, a tudíž v západním světě6 je za drogu považována, nativní obyvatelé 

Amazonie a členové synkretických církví ji oslavují jako svou svátost a s tímto 

konceptem také v textu pracuji.  

 

2.3 Mimořádné stavy vědomí 

Společným jmenovatelem konzumace ayahuascy, ať již šamanem nebo účastníky 

ceremonií, je dosahování mimořádných stavů vědomí7. Snaha dosáhnout 

mimořádných stavů vědomí, tedy kvalitativní změny vědomí, disponující určitým 

potenciálem, je kulturní univerzálií (Masters & Houston, 2004). Již od pradávna lidé 

po celém světě dosahovali mimořádného stavu vědomí různými technikami, 

v některých případech vyvolaných pomocí psychotropních rostlin, jindy pomocí 

účinných nedrogových postupů (např. meditace, bubnování, monotónní tanec, 

senzorická a spánková deprivace, hladovění apod.). Zajímavý je fakt, že spektrum 

zážitků, které vyvolávají psychotropní látky, nelze prakticky odlišit od zážitků, které 

jsou výsledkem různých nedrogových technik. Potenciál mimořádných stavů vědomí 

je v jejich léčivých a transformativních možnostech a je nedílnou součástí kulturního, 

duchovního a rituálního života lidstva (Grof, 2000).  

 

2.4 Historie etnofarmakologického objevování ayahuascy 

O dataci prvních ayahuascových rituálů jistě víme jen to, že nic nevíme. Ohledně 

prehistorických kořenů užívání ayahuasky bohužel neexistují žádná přesná data.  

Ekvádorský etnograf  Plutarco Naranjo sesumarizoval to málo, co lze. 

                                                 
6
 V textu práce používám výrazy „západní svět“ a „západní společnost“. Obecně je tím míněna společnost 

západního typu, geograficky zahrnující obyvatele Evropy a Severní Ameriky, jejíž hodnoty jsou orientovány na 
konzum, výkonnost a ideu pokroku.  
7
 V současné době preferovaný výraz, namísto v minulosti užívaného termínu změněné stavy vědomí. 
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Z archeologických záznamů zjistil, že halucinogeny se v oblasti Amazonie v Ekvádoru 

užívaly již 2000 let př. n. l. Na hrnčířských nádobách, antropomorfních soškách, 

v dýmkách a ve šňupacím náčiní byly nalezeny zbytky rostliny Anadenanthera, což je 

rostlina příbuzná liáně Banisteriopsis caapi.   

V druhé polovině 19. století se objevují první zmínky o ayahuasce. Ekvádorský 

geograf Manuel Villanvicencio roku 1858 informuje o užití ayahuascy 

v čarodějnictví a věštění v oblasti u řeky Rio Napo. Britský botanik Richard Spruce 

podnikl roku 1851 výpravu do Amazonie, kde žil mezi indiány kmene Tukano 

v Brazílii. V roce 1873 po dalších pobytech v Peru, Kolumbii a Venezuele shrnul své 

poznatky do knihy Poznámky o botanice v Amazonii a Andách. Kniha nicméně vyšla 

až v roce 1908 (McKenna, 2006). Jedním z největších příspěvku Richarda Spruce 

byla jeho přesná identifikace Banisteriopsis caapi jako nového druhu čeledi 

Malpighiaceae (Schultes & Hofmann, 1996). 

 V první polovině 20. století se ujasňovalo hlavně taxonomické názvosloví a chemické 

složení ayahuascy. Obdivuhodnou práci odváděl v amazonském kulturním areálu 

Richard Evans Schultes, ředitel tehdejšího Harvardského botanického muzea, 

který je považován za otce moderní etnobotaniky. Zájem o ayahuascu naplno propukl 

v šedesátých letech 20. století. Antropolog Michael Harner pobýval v šedesátých 

letech u kmenů Jivaro a Šipibo-Konibo v Peru. V roce 1980 popsal v knize Cesta 

šamana jeho vlastní užití ayahuascy. Jedná se pravděpodobně o první subjektivní 

popis užití ayahuascy z pohledu antropologa vůbec. Rok 1972 přinesl dostatek nových 

informací. Byla publikována jedna z prvních interdisciplinárních studií8 o detailním 

složení ayahuascy a zdrojích dalších přídatných rostlin a ve stejném roce byla vydána 

kniha9 antropologa Geralda Reichel-Dolmatoffa, který dlouhodobě bádal mezi 

původními obyvateli v Kolumbii, Peru a Bolívii. Zaměřoval se zejména na mýty 

související s ayahuascou a se vznikem kmene. Psychedelický popularizátor Terence 

McKenna ve spolupráci s odborníky napříč obory zveřejnil roku 1984 

etnobotanické, chemické a farmakologické výsledky studie10 o ayahuasce. Práce byla 

významná především z důvodu prvního experimentálního potvrzení orální aktivity 

DMT v synergickém působení s Banisteriopsis caapi. Od poloviny 80. let začíná své 

                                                 
8
 Rivier, L., Lindgren, J. Ayahuasca, the South American hallucinogenic drink: ethnobotanical and chemical 

investigations. 
9
 Amazonian Cosmos: the sexual and religious symbolism of the Tukano Indians. 

10
 McKenna,T., Towers, G.N.H., Abbot, F.S. : Monoamine oxidase inhibitors in South American hallucinogenic 

plants. Tryptamine and β-carboline constituents of ayahuasca. 
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práce publikovat Luis Eduardo Luna, jehož práce je zaměřena na šamany 

mestizos. Ayahuasca se stává globálním fenoménem, především v Evropě a Severní 

Americe (McKenna, 2006). 

 

2.5 Farmakologie a chemické složení  

N,N-dimethyltryptamin (DMT) je velmi silný halucinogen. Ve stopovém množství je 

přítomen ve všech živých organismech, tudíž i v lidském těle. Některé rostliny 

produkují DMT ve větší míře, například již zmíněné Psychotria viridis a Diplopterys 

cabrerana. DMT není při orálním užití aktivní, jelikož je v krevním řečišti 

rozkládáno enzymem monoaminooxidázou (Callaway, 2006, Furst, 1996). 

Chemické složení DMT vykazuje podobnosti se serotoninem, hormonem, který je 

produkován v lidském mozku a má funkci chemického kurýra mezi mozkovými 

buňkami. DMT je pravděpodobně v lidském těle produkováno epifýzou (šišinkou), 

malým nepárovým orgánem, který je součástí mezimozku. V některých kulturách je 

šišinka považována za zdroj lidské spirituality (Strassman, 2005). 

Chemické látky, které obsahuje liána Banisteriopsis caapi (alkaloidy 

harmin, harmalin a tetrahydroharmin) deaktivují produkci a distribuci 

monoaminooxidázy, a tím umožňují působení DMT v centrálním 

nervovém systému (Furst, 1996, Narby, 1996). Na otázku, jak šamané dokázali 

vybrat z desítek tisíc rostlinných druhů dvě rostliny, které spolu synergicky působí 

v rostlinném nápoji, zatím moderní západní věda nedokáže podat uspokojivou 

odpověď. Tato problematika bude podrobněji nastíněna v další kapitole. 

  

2.6 Příprava nápoje 

Existují dva hlavní způsoby připravení nápoje. Většinou se z čerstvě nařezané liány 

oloupe kůra, která je potom drcena na menší části. Někdy se přidává i kmen liány, 

roztlučený kladivem a rozebrán na vlákna. Prvním způsobem přípravy je macerování 

kůry ve studené vodě, takto vzniklý roztok je méně koncentrovaný. Druhým, 

preferovaným způsobem přípravy, je několikahodinové vaření kůry ve vodě (Schultes 

& Hofmann, 1996). 
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Do nápoje jsou přidávány další rostliny dle uvážení šamana. Neměla by chybět 

rostlina obsahující DMT – listy Psychotria viridis či kůra liány Diplopterys 

cabrerana. Množství příměsí a množství použité liány samozřejmě ovlivňuje výsledný 

obsah alkaloidů v konečném produktu. Následné skladování nápoje také ovlivňuje 

kvalitu (Beyer, 2010). 

Je-li rituál vykonáván podle posvátných tradic, měl by být celý přísně formalizován. 

Mezi obřadní nařízení patří například rituální očištění používaných nádob kouřem 

(Furst, 1996). K dalším pravidlům patří zahájení vaření nápoje v noci či brzy ráno. 

Přípravy by se měl v ideálním případě účastnit jen šaman, případně jeho pomocník, 

který se stará o neustálý přísun dřeva a vody. Ayahuasca neodpouští a trestá špatné a 

nevhodné myšlenky. Vyloučena je přítomnost osoby, která měla nedávno pohlavní 

styk a přítomnost menstruující ženy. Šaman by neměl vůbec jíst a mluví jen 

minimálně, během přípravy žádá liánu ji o sílu a zpívá jí svá icaros11. Vyvařená voda 

se několikrát doplňuje vodou čerstvou. Výsledkem je půl litru až litr absolutního 

koncentrátu (Charing, Cloudsley & Amaringo, 2011, Kuchař, 1998). 

Čerstvě uvařená ayahuasca má hnědou barvu. Její chuť je popisována různě, od hořké 

čokolády po grapefruit. V literatuře ani ve svém výzkumu jsem se nesetkala s tím, že 

by chuť ayahuascy byla popisována jako příjemná.  

„Usrkávám příšerně chutnající tekutinu – tak silnou, hořkosladkou a slanou, tak 

tmavou a koncentrovanou a tak konzistentní, že je až odpudivá. V doušku se sváří 

nesourodá příchuť kakaa, nějaké medicíny a lesní hniloby. Mám definitivně pocit, že 

se účastním něčeho úžasného a prchavého – „živoucí duch“, jak říkají staré mýty, 

oznamuje svou přítomnost čirou koncentrovaností a energií tohoto lektvaru“ 

(Hancock, 2007, s. 52). 

 

2.7 Působení ayahuascy 

2.7.1 Fyzické projevy 

Ayahuasca se na fyzické úrovni projevuje opravdu velmi silně. Téměř nikdo se 

nevyhne opakovanému zvracení a průjmům. Mezi další nepříjemné projevy patří třas 

těla, celková nevolnost, zimnice nebo naopak pocit horkosti. Může, ale nemusí, 

                                                 
11

 Magické melodie (viz 3.6.1). 
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docházet k výkyvům krevního tlaku. Dochází ke zbystření smyslů. Často je pociťována 

slabost končetin a dochází ke ztrátě orientace, proto je během ceremonie 

neoddiskutovatelně nutná přítomnost pomocníků, kteří účastníkům pomáhají hlavně 

s doprovodem na toaletu. Slabou útěchou může být jistá tolerance na ayahuascu v 

čase, tzn. po pár ceremoniích u některých uživatelů ayahuascy výše zmíněné projevy 

částečně mizí. Intenzita zvracení také závisí na dodržování předepsané diety před 

obřadem. Ačkoliv uvedené symptomy doprovázející ayahuascový obřad zní hrozivě, 

odborníci i uživatelé se shodují na jejich nesmírně očistném účinku (Luna, 2010).  

Dávivé a projímavé účinky ayahuascy jsou připisovány vnitřním očistným procesům. 

Účastníci se během nich zbavují viny, zlozvyků, negativních emocí, neurotického 

chování, traumat z dětství i dospělosti. Dokonce jsou zaznamenány i případy, kdy 

účastníci uvádějí, že při očistných procesech cítí, jak zvrací kolektivní traumata 

z historie lidstva (Metzner, 2006). 

„Zvracení byla pravděpodobně první lekce, kterou jsem od Rostliny obdržel – 

otevřel jsem se sám sobě, stud šel stranou…ztratil jsem nad sebou kontrolu a nechal 

ji Rostlině“ (Beyer, 2010, s. 214). 

 

2.7.2 Typické subjektivní rysy ayahuascových zkušeností 

Stephan V. Beyer (2010) na základě svých bohatých zkušeností, diskusí a posouzení 

dostupné literatury došel k názoru, že ayahuascový zážitek se dá rozdělit a shrnout do 

tří fází. Ayahuascový prožitek je nicméně tak jedinečný, neopakovatelný a 

svým způsobem neuchopitelný a nepřenosný, že tento názor, ani cokoliv 

ostatního zde napsaného, se nedá zobecňovat. 

 V první fázi jsou časté vidiny geometrických obrazců. Obrazce mohou vířit, 

rotovat, vibrovat. Barvy jsou výrazné, kaleidoskopické. Obrazce tvoří hvězdy a 

galaxie, spirály, žebříky, vodní víry, kapky vody…Častými vidinami jsou 

odtělesněné oči a tvary podobné oku. 

 Druhá fáze se skládá se z toho, co bychom mohli nazvat kontaktem se 

spirituálním světem. Účastníci obřadů vypovídají o interakcích s rostlinami, 

zvířaty, duchy. Běžnou součástí vizí jsou tzv. vizionářské informace, například 

o vzdálených městech a světech, jiných galaxiích, zemřelých příbuzných. I 

nadále se objevují geometrické obrazce. 
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 Třetí fáze začíná poté, kdy se snižuje či úplně ustává nevolnost a zvracení. 

Účastníci se cítí unavení, apatičtí, v letargii, dostavuje se spánek. Vize se 

vytrácejí, někdy se objevují „dojíždějící vize“, které jsou krátké, příjemné, 

poklidné. 

 Všem fázím je společná „ jasnost“ myšlení. Účastníci si plně uvědomují příčinu svého 

stavu. Dochází k odlišnému vnímání času, během krátkého okamžiku se v mysli 

odehrává řada věcí a příběhů. 

Michael Harner (1973) u domorodých kmenů v Amazonii zaznamenal tyto společné 

elementy vizí: 

 Vnímání oddělení duše od fyzického těla. Tento pocit je spojený s pocity létání, 

závratě, rotace. 

 Vize hadů, jaguárů a ostatních pralesních živočichů. 

 Pocit kontaktu s nadpřirozenou sférou. 

 Vize vzdálených osob, měst, krajin. Indiány jsou tyto vize nazírány jako 

jasnovidecké zkušenosti. 

Tyto vize jsou obvyklé i u příslušníků neindiánských kultur. Odborníci se vesměs 

shodují na kulturní přenositelnosti ayahuascových vizí (Grob, 2006, Shanon, 2002). 

Marlene Dobkin de Rios (2009) nicméně zdůrazňuje roli kultury a výchovy 

v objevování sebe sama. Naše vize odpovídají osobní historii a zázemí, odkud 

pocházíme. Ayahuascový prožitek tedy ovlivňuje jak kultura, ze které pocházíme, tak i 

kolektivní nevědomí lidstva. 

Ayahuascové vize jsou specifickým fenoménem. Nelze je jednoduše popsat a 

neexistuje jediná stoprocentně stejná vize, kterou by sdílelo více lidí. Vize jsou vídány 

s otevřenýma i zavřenýma očima. Jedná se o výjimečný estetický zážitek. Častým 

rysem vizí je tzv. synestezie, což je vnímání smyslů jiným smyslem. Mluvíme 

například o barevném slyšení, sluchových halucinacích, hmatových pocitech (Luna, 

2010). 

Účastníci ayahuascových rituálů vypovídají o dvou mimořádně důležitých jevech. 

Prvním z nich je vize vlastní smrti. Často je zážitek popisován jako nahlížení na mrtvé 

tělo z výšky a spatření duše, která tělo opouští.  Účastníci si procházejí náročnou 

panickou situací, kdy je například jejich tělo rozebírány na kousky apod. Posléze jim 



24 

 

je ukázána nádhera života na Zemi i mimo ni a nekonečnost života. Tato zkušenost 

tak může pomoci k vyrovnávání se s vlastní konečností. Druhým, souvisejícím jevem 

je rozpouštění či potlačení ega. Účastníci po ayahuascové ceremonii referují o 

neskutečné pokoře a lásce, kterou pociťují ke všem živým formám života a cítí se být 

nepatrným kouskem celku (Shanon, 2002). 

 

2.8 Umění, symbolika, mytologie 

2.8.1 Umění 

Mezi odbornou veřejností převládá názor, že indiánské umění pramení 

z ayahuascových vizí. Dekorativní motivy zdobící keramiku, proutěné výrobky, 

textilie, stěny domů, ozdobné motivy na pádlech a zbraních, tetování, bodypainting 

apod. jsou dle indiánů přenesené vize. Svým dílem přispívá samozřejmě také 

kmenová mytologie (Luna, 2011, Schultes & Hofmann, 1996).  

Nejznámějším „ayahuascovým umělcem“ je bezpochyby peruánský mestický 

ayahuasquero Pablo Amaringo (1938 – 2009). Sedm let byl vegetalistou 

(rostlinoznalcem), ale svého praktikování se musel vzdát kvůli duchovní krizi. Poté se 

snažil uživit všelijak, a jedním ze způsobů obživy bylo i malování. V 80. letech byl 

informátorem antropologa Luise Eduarda Luny, který brzy objevil schopnost 

Amaringa vybavit si i ty nejmenší detaily a požádal ho o namalování obrazů, které by 

představovaly jeho bývalé ayahuascové vize. Obrazy společně studovali a rozebírali 

významy jednotlivých prvků. Jednalo se např. o motivy z rostlinné a živočišné říše, 

anděly, válečníky, létající stroje, architektonicky pozoruhodná města, mimozemské 

bytosti…Posléze tyto prvky Luna identifikoval a zařadil je do kontextu amazonské 

kosmologie (Luna, 2010). 

Nejznámějším současným vizionářským umělcem inspirovaným ayahuascou je 

americký malíř Alex Grey, v českém prostředí vyniká malíř Otto Placht. 

 

2.8.2 Symbolika 

Ayahuascová symbolika je prodchnuta hady. Had je matkou ayahuascy a je matkou 

všech jejích vidin. Tyto vidiny uchovává ve své kůži. Nativní obyvatelé vnímají hady 1) 

jako primární matku 2) jako laskavé učitele 3) jako nebezpečí, kterému lze 
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předcházet. Nejvýsadnější postavení patří hroznýši a anakondě. Sachamama je 

hroznýš boa, matka pralesa a matka všech hadů. Věří se, že dorůstá až padesáti metrů 

a je schopná zhypnotizovat a pohltit zvíře i člověka. Yakumama je anakonda obývající 

vodní toky. Liána Banisteriopsis caapi připomíná kromě spirály a dvojité šroubovice 

právě dva propletené, pářící se hady (Luna, 2002). 

Jeremy Narby (2006) podotýká, že téměř všude na světě, i v oblastech, kde nejsou 

hadi součástí místního prostředí, je had spojován s šamanským poznáním. Dále si 

všímá tvaru ayahuascy, který kromě výše uvedeného připomíná splétaný provazový 

žebřík a dává do souvislosti symboliku žebříku s komunikací mezi nebem a zemí, tak 

jak ji ve svém díle popsal Mircea Eliade12. Pomocí provazu či žebříku bohové sestupují 

na zem a lidé vystupují na nebesa. 

 

2.8.3 Mytologie 

Mýty, posvátné příběhy vysvětlující původ světa a lidí, tvoří základ kultury původních 

obyvatel Amazonie. Pomocí mýtů je popisován a vysvětlován sociální, přirozený a 

nadpřirozený řád (Bowie, 2008). Nutno podotknout, že v nativních kulturách 

Amazonie splývají sociální, přirozený a nadpřirozený řád do jednoho celku.  

Ayahuasca podporuje sociální soudržnost společenství, udržuje morálku a je 

prostředkem výchovy. Často je rituálně podávána dospívajícím příslušníkům kmene, 

aby s její pomocí nahlédly do samých začátků kmene, lidstva i života na Zemi, a tak si 

sami prožili a „uviděli“ mýty, které jim vyprávějí autority společenství (Beyer, 2010). 

Mýty o vzniku ayahuascy se v jednotlivých kmenech liší, proto zde nebudou 

probírány. Převážně jsou spojovány se vznikem lidstva, kultury a jazyka (Metzner, 

2006). 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Blíže viz podkapitola 3.1. 
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3 Šamanismus v Amazonii 

Cílem této kapitoly je základní uvedení do problematiky amazonského šamanismu, ve 

kterém hraje ayahuasca ústřední roli. Soustředím se na oblast horní Amazonie13, 

jelikož je detailně antropologicky zmapována. Vycházím převážně z děl Luise 

Eduarda Luny a Stephana V. Beyera, kteří v horní Amazonii dlouhodobě žili mezi 

ayahuasqueros, a sami prošli učednickým obdobím v šamanské iniciaci. Tím je 

zaručen emický přístup k dané problematice.  

Pro pochopení ayahuascového fenoménu je nutné oprostit se od navyklých 

myšlenkových šablon, typických pro racionální západní kulturu. V případě 

amazonského šamanismu to platí dvojnásob. Každodenní život v amazonském 

pralese je prodchnut animistickým pojetím světa, které se šamanismem úzce souvisí. 

Animismus chápeme jako „víru v existenci nadpřirozených sil, které jako oživující 

duchovní princip jsou vlastní všem objektům našeho světa“ (Soukup, 2005, s. 635). 

Původní obyvatelé jsou přesvědčeni, že rostliny, zvířata, lesy, hory, jeskyně, řeky 

apod. jsou obdařeni vlastním vědomím. Jejich přesvědčení trvá už tisíciletí a 

umožňuje jim žít v jednotě a souladu s přírodou (Frecska, 2010).  

Jeremy Narby (2006) představil odvážnou hypotézu, jejímž jádrem je předpoklad, že 

příroda obecně a rovněž nositelka genetické informace DNA mají vědomí a 

komunikují. Šamané jsou schopni pod vlivem ayahuascy snížit své vědomí na 

molekulární úroveň a získat přístup k informacím spojených s DNA. Právě tímto 

způsobem, komunikací s DNA, zjistili, jak vybrat z několika desítek tisíc rostlinných 

druhů vhodnou kombinaci dvou rostlin14, které umožňují dostat se do mimořádného 

stavu vědomí. Pravděpodobnost nalezení těchto dvou rostlin je 1: 6 000 000 000! 

Narby přirovnává probíhající devastaci indiánských kultur, a tedy i znalostí 

shromážděných za tisíce let, k zapalování nejstarších univerzit světa.  

Účastníci ayahuascových rituálů často vypovídají, že pod vlivem ayahuascy 

zaregistrovali přítomnost určité entity, se kterou komunikovali, čímž je myšlenka 

rostlinné inteligence podporována (Strassman, 2010). 

 

                                                 
13

 Území vymezené horním tokem Amazonky v západní části jižní Ameriky, zahrnuje území Peru a Ekvádoru. 
14

 Viz podkapitola 2.5. 
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3.1 Obecná charakteristika šamanismu 

Existuje nespočet definicí šamanismu, ohledně vymezení termínu již bylo vedeno 

mnoho podnětných i méně plodných debat. Nicméně stále je preferována klasická 

definice z roku 1951, jejímž autorem je Mircea Eliade: „Šamanismus je přesně vzato 

jednou z archaických technik extáze… je současně mystikou, magií a náboženstvím 

v širším slova smyslu“ (Eliade, 1997, s. 19). Šamané z celého světa se zaměřují se na 

techniku extáze, dosažení stavu transu, během něhož jejich „duše opouští tělo a 

vystupuje na nebesa nebo naopak sestupuje do podsvětí“ (Eliade, 1997, s. 26). 

Eliadeho encyklopedické dílo bylo mnohými autory zpochybňováno kvůli přílišné 

generalizaci. Rovněž mu bylo vytýkáno, že opomíjel význam psychotropních látek 

jako důležitého aspektu v šamanské praxi, který je podmínkou pro styk s duchy. O 

ayahuasce se Eliade zmiňuje jen letmo v kapitole o jihoamerickém šamanismu: „Aby 

se šaman dostal do světa duchů, vypije odvar připravený z liány, která tvarem 

připomíná žebřík. Symbolika žebříku svědčí o souvislosti transu s výstupem na 

nebesa“ (Eliade, 1997, s. 275). 

Hlavní úlohou šamana je rozvíjet osobní vztahy s duchy, a tím dosáhnout kýžených 

cílů, prospěšných pro jedince a komunitu. Antropologové vnímali šamany v průběhu 

doby všelijak. Výstižnou rekapitulaci problematiky nabízí Jeremy Narby: 

„V době, kdy byla antropologie mladou vědou, nejistá svou vlastní identitou, 

nevědomá schizofrenní povahy své vlastní metodologie, považovala šamany za 

duševně choré. Ve chvíli, kdy se „strukturalistická“ antropologie pyšnila tím, že 

dosáhla hodnosti vědy a antropologové se předháněli v hledání řádu v řádu, se 

z šamanů stali tvůrci řádu. A když tato disciplína upadla do „postrukturalistické“ 

krize identity a nebyla s to se rozhodnout, zdali je vědou či jen způsobem výkladu, 

začali šamani najednou vykonávat celou řadu nejrůznějších profesí. A konečně se 

někteří antropologové začali zabývat otázkou, proč se jejich disciplína tak umanutě 

snaží nacházet řád, a šamani se pro ně stali těmi, jejichž moc spočívá v tvrdošíjném 

zpochybňování řádu“ (Narby, 2006, s. 21). 
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3.2 Historicko-náboženské souvislosti kulturního areálu horní 

Amazonie 

Původní obyvatelé Amazonie byli již od dob předkolumbovských vystaveni vnějším 

vlivům. Dělo se tak hlavně prostřednictvím obchodování se surovinami (skořice, 

bavlna, zlato, sůl apod.). Překotné změny nastaly v 16. století, kdy do Amazonie 

pronikli misionáři a s nimi snahy o christianizaci indiánů. Docházelo tak 

k intenzivnímu prolínání kultur, mocenskému nátlaku, utlačování a redukci počtu 

indiánských obyvatel. Právě od misionářů pocházejí první písemné zmínky o 

ayahuasce, pro které představovala „ďábelskou směs“. Samozřejmě netrvalo dlouho a 

následoval zákaz vykonávání ayahuascových obřadů. V 19. a 20. století, v období 

kaučukové horečky15, která zachvátila území Amazonie, sloužili indiáni jako otroci a 

byli nuceni k migraci mimo svá bydliště (Beyer, 2010, Luna, 2009). Bohužel nelze než 

sebekriticky konstatovat, že z kontaktu s bělochy pro indiány nevzešlo nic dobrého. 

Dominantní západní kultura způsobila, že dnes existuje jen několik desítek etnických 

skupin, které stále žijí tradičním indiánským způsobem života, v pralese, jenž vinou 

těžařských společností mizí závratnou rychlostí. Indiáni touží po západním stylu 

života, stěhují se do měst, podléhají alkoholu a konzumu, parazitují na turistech a 

„rozvojových“ projektech. Indiánské znalosti a jazyky vymírají (Komárek, 2010, 

Zelený, n. d.). Nyní se oblast horní Amazonie vyrovnává s fenoménem ayahuascového 

turismu. Pokračuje západní snaha obohatit se přírodním bohatstvím, artefakty a 

vědomostmi, které patří indiánům. 

 

3.3 Šamanismus původních obyvatel horní Amazonie 

Kdysi dávno, před příchodem bílých mužů na americký kontinent, byl šamanismus 

veřejnou a váženou záležitostí. Základní funkce šamana byly léčení nemocí, 

předpovídání budoucích událostí, obstarávání štěstí při lovu, interpretace 

nejrůznějších znamení a organizování a řízení náboženských ceremonií a slavností, to 

vše skrz komunikaci s nadpřirozenou sférou. Šamanismus se tehdy týkal převážně jen 

mužů; ženy se mohly stát šamankami až poté, kdy skončilo jejich plodné období. 

Šamanská síla mohla být nabyta nadpřirozenou volbou a osobními schopnostmi 

šamana nebo mohla být zděděna (Luna, 2002). 

                                                 
15

  V letech 1879 - 1912  a 1945 –19 47. 



29 

 

Původní obyvatelé horní Amazonie rozeznávali dva hlavní typy ayahuascových 

rituálů. Prvním typem byly kolektivní kmenové ceremonie, často se jich účastnily i 

spřátelené sousedské kmeny v okolí. Ceremoniemi oslavovali své předky a duchovní 

původ kmenů nebo vítězství ve válce. Zdůrazňovaly životní cykly jednotlivců, v tom 

případě se mnohdy jednalo o iniciační rituály. Ceremonie zahrnovaly kromě 

konzumace ayahuascy i tanec, zpěv, přednes a doprovod hudebních nástrojů - fléten, 

píšťal či chřestidel. Druhý typ rituálu představovaly individuálnější ceremonie, ve 

kterých se několik privilegovaných příslušníků kmene věnovalo léčení, věštění a 

předávání šamanských praktik (Reichel-Dolmatoff, 1972). 

 „Zásluhou“ misionářských aktivit, kaučukového boomu a pokračující globalizace 

většina kolektivních rituálů původního obyvatelstva zanikla. Do dnešní doby 

přetrvaly individuální ceremonie, které byly přeměněny do mestických rituálů. Dá se 

tedy konstatovat, že mestický šamanismus představuje přímé pokračování 

šamanismu původních obyvatel, s transformovanými prvky (Luna, 2011). Dnes se 

v oblasti horní Amazonie objevuje trend organizovaně vozit turisty do přírodních 

rezervací, ve kterých šamané provádějí ayahuascové rituály, a ze zisku poté finančně 

podporují svou komunitu. Tyto rituály by měly zahrnovat původní indiánské 

šamanské prvky. Většinou se odehrávají ve velkém společném domě maloca. Není 

výjimkou, že do indiánských rezervací jezdí turisté i individuálně na delší pobyt (často 

na doporučení někoho, kdo už pobyt absolvoval) a podstupují dietu a očistné rituály 

s ayahuascou i dalšími rostlinami. 

 

3.4 Mestický šamanismus 

Důsledkem akulturace evropských a indiánských kultur jsou generace lidí smíšeného 

původu. Většinou se jedná o míšence s indiánskými a španělskými, italskými nebo 

portugalskými předky. Tyto osoby označujeme termínem mestizo, mestici. Odborníci 

se shodují na preferování tohoto termínu spíše jako kulturního a sociálního nežli 

rasového a zdůrazňují i jistou vágnost termínu. Často jsou jako mestici nazýváni i 

indiáni, kteří opustili kmenovou strukturu a jazyk (de Rios, 2008, Luna, 2002). 

Jak již bylo naznačeno, mestičtí šamané odvozují své praktiky z šamanismu 

původního obyvatelstva Amazonie. Dalšími zdroji jsou populární rostlinné tradice, 

lidový katolicismus a moderní medicína. Prvky katolicismu jsou reprezentovány 
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například začleněním sošek svatých a modliteb do léčebných rituálů. Předpokládá se, 

že zvyklost užívání ayahuascy byla odhalena sběrači kaučuku, kteří v případě nemoci 

či úrazu vyhledávali místní šamany. Mestici se tak učili přímo od indiánských zdrojů.  

Hlavní funkcí mestických šamanů je léčebná péče o městské i vesnické obyvatelstvo. 

Lze konstatovat, že funkce ayahuascy v šamanských rituálech byla zredukována na 

minimum, nyní se používá hlavně za účelem diagnostikovat nemoc. Mezi její další 

užití patří odhalení nepřítele a nevěry, předpovídání budoucnosti, velmi populární je 

v milostné magii. V šamanské komunitě často panuje vzájemná žárlivost a 

nevraživost (Beyer, 2010, Luna, 2002). 

Mezi mestickým obyvatelstvem lze nalézt několik typů léčitelských expertů, každý má 

svou vlastní „specializaci“. Kolektivně jsou nazývání curanderos, léčitelé. Převážnou 

většinu curanderos tvoří vegetalisté, rostlinoznalci - šamané, kteří svou znalost 

získávají od duchů rostliny a tuto rostlinu poté užívají při diagnostice a léčení svých 

pacientů. Třemi nejposvátnějšími rostliny jsou v regionu horní Amazonie tabák, 

ayahuasca a toé16, jejichž hlavními funkcemi jsou ochrana, síla a vyučování. Mezi 

vegetalisty tudíž převládají tabaqueros, ayahuasqueros a toeros. Vegetalista 

samozřejmě může ovládat vědění více rostlin najednou. Mimo vegetalistas působí 

v Amazonii perfumeros (léčí různými druhy parfémů a vonných esencí), oracionistas 

(léčba probíhá skrze užívání modliteb a promluv) a espiritualistas (šamané, kteří 

pracují s duchy, ale nepoužívají rostliny vyvolávající změny vědomí). 

Vegetalisté sklízí liánu v pralese nebo si ji pěstují poblíž svých domů na políčkách. 

Pokud tuto možnost nemají, kupují si ji od jiných šamanů. Výjimkou není ani 

zakoupení si již hotové ayahuascy na tržišti (Luna, 2002). 

 

3.5 Iniciace a cesta ayahuasquera 

Následující podkapitola pojednává o iniciační cestě šamana – ayahuasquera, v té 

podobě, která dodnes v malé míře přetrvává mezi původním a mestickým 

obyvatelstvem. Je nutné zdůraznit, že v současné době je vzácnost najít šamana, který 

iniciaci pokládá za nezbytnou a celou ji podstoupí. Přísná celoživotní dieta a 

dlouhodobá izolace odrazují potenciální mladé kandidáty a šamané tak ztrácejí své 

následovníky. Zvláště v posledním desetiletí bujícího ayahuascového turismu vzniká 

                                                 
16

 Silná psychotropní rostlina z rodu Brugmansia. 
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nepřeberné množství takzvaných samozvaných „neoayahuasquerů“17, kteří iniciaci 

nepodstupují.  

Budoucí ayahuasquero podstupuje dietu a izoluje se od lidí. Tím se otevírá projevům 

duchovního světa a od duchů rostlin dostává nástroje pro svoji budoucí šamanskou 

praxi. Aby si učedník získal důvěru ayahuascy, musí dokázat svou věrnost a sílu. 

Naučit se znát duchy rostlin znamená vytvořit si s nimi vztah, což zahrnuje jejich 

konzumaci a naslouchání jim. Tyto podmínky jsou splněny, právě pokud učedník 

dodržuje dietu a zdržuje se daleko od lidí. Dieta se kmen od kmene liší, ale 

univerzální zákaz platí pro cukr, sůl, tuky, koření a alkohol. Součásti diety je i 

absolutní sexuální abstinence. Povolená strava je z většiny tvořena zelenými banány, 

manioky, grilovanými malými rybkami a rýží, opět se liší dle kmenových zvyklostí. 

Učedník přebývá o samotě ve vlastnoručně vybudovaném doškovém přístřešku 

tambo. Občas může být navštěvován svým vyučujícím šamanem, maestrem, který 

podporuje učedníka na jeho cestě a pomáhá mu s uchopením ayahuascových vizí. 

Dny, kdy učedník pije ayahuascu a tabákové i jiné rostlinné odvary se střídají s dny, 

kdy se učí identifikovat a poznávat rostliny v džungli. Dieta a život v pralese velmi 

zbystřují smysly, učedník je víceméně neustále ve stavu změněného vědomí. 

Učednické období zahrnující výše uvedená pravidla by mělo trvat minimálně šest 

měsíců, spíše ale rok a déle. Učedník se stává ayahuasquerem po obdržení icaros a 

magického hlenu (viz 3.6.1). Dieta je pojímána jako forma dobrovolně přijaté 

sebedisciplíny. Pokud šaman nevydrží dietu nebo podlehne sexuálnímu pokušení, 

rostlina ho již zpět nepřijme a může se i mstít. Tuto nejpřísnější dietu šamané 

v průběhu své „šamanské dráhy“ dle potřeby opakují, především když oživují svou 

šamanskou sílu. 

„Tohle je způsob, jakým vás Rostliny učí…sedíte tiše v džungli, nemáte kam jít a 

nasloucháte jejich písním“ (Beyer, 2010, s. 56). 

 

3.6 Ayahuasca a její role v léčebných rituálech 

Prvním krokem nemocného obyvatele Amazonie většinou bývá návštěva praktického 

lékaře, je-li v dosahu jeho bydliště. Pokud moderní medicína selže nebo v případě, že 

nemocný bydlí mimo dosah lékařské péče, obrátí se na mestického léčitele. Jestliže 

                                                 
17

 Tato problematika je popsána v podkapitole 4.1. 
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vyhledá ayahuasquera, absolvuje ayahuascový rituál a šamanskou očistu. Ve vizích 

by měl spatřit příčinu své nemoci. Ayahuasquero vidí pozadí celé události a je 

schopen odvrátit hrozící zlo. Po rituálu předepisuje bylinky a další léčbu pro pacienta. 

Léčba je pojímána holisticky, věří se, že tělo je nemocné tehdy, je-li nemocná duše. Za 

onemocnění duše můžou nejčastěji duchové nebo lidské zlo, tzn. nemoc způsobená 

jiným člověkem. Samozřejmě už jen víra pacienta v šamanovy schopnosti je prvořadá 

a může vést k zeslabení symptomů (de Rios, 2009, Luna, 2002).  

Ayahuasca je známa jako la purga, očista. Užívají ji nejen dospělí; rodiče podávají 

ayahuascu pravidelně svým dětem, aby je pročistila, čímž je předcházeno nemocím 

způsobených parazity a infekcí (de Rios, 2009). Byly zaznamenány mnohé případy 

vyléčení pacientů z rakoviny a zlepšení stavu pacientů s Parkinsonovou chorobou a 

s AIDS. V posledním desetiletí se diskutují možnosti využití ayahuascy jako 

terapeutického prostředku. Ayahuasca při dlouhodobém užívání zvyšuje hladinu 

serotoninu v krvi, tudíž se o ní uvažuje jako o potenciálním léčebném prostředku u 

lidí trpících depresemi, úzkostmi apod. Výzkumy jsou momentálně ve fázi klinických 

studií (Metzner, 2006). 

Ayahuasca je prokazatelně podpůrným prostředkem v léčbě drogově závislých. 

Důkazem je již dvacet let fungující centrum Takiwasi, nezisková organizace ve městě 

Tarapoto v Peru. Tato terapeutická komunita kombinuje současnou psychoterapii 

s poznatky tradiční šamanské medicíny. Léčba je realizována prostřednictvím užívání 

rostlin, psychoterapie a života v komunitě. Pacienti jsou povinni dodržovat dietu, 

podílet se na společné práci v rámci komunity, absolvovat psychoterapii (zahrnuje 

jógu, meditaci, výtvarné a sportovní aktivity, duchovní semináře apod.) a účastnit se 

rituálů s různými druhy rostlin. Jedná se o ayahuascu, rostliny s purgativním 

(čistícím) účinkem a rostliny zaměřené na psychologickou práci. Pobyt v Takiwasi je 

dobrovolný a pacienti si jej hradí sami. Takiwasi má vynikající výsledky, z pacientů, 

kteří léčbu kompletně dokončí, se jich vrátí k droze přibližně pouhých 15 - 20% 

(Kavenská, 2006). 
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3.6.1 Šamanská očista 

Šamanská očista tvoří nosnou páteř léčebné práce a měla by být součástí jakkoli 

zaměřeného ayahuascového rituálu. Zahrnuje především práci s tabákem, vonnými 

esencemi, rytmickými nástroji a zpěv posvátných melodií.  

Tabák je nejdůležitější a téměř univerzální šamanistickou rostlinou v horní Amazonii, 

v jistých aspektech je dokonce posvátnější než ayahuasca. Věří se ve všestrannost 

tabáku – očišťuje a chrání tělo, vyživuje duchy a magický hlen, odhaluje cesty k jiným 

světům. Tabák je užíván v různých formách: kouřením, šňupáním, žvýkáním, vtírá se 

do dásní…Tabákový odvar je ideální pít den před ayahuascovou ceremonií, pročistí 

tělo a připraví mysl na silné sny a ayahuascové vize (Beyer, 2010). V horní Amazonii 

se tabák i ručně srolované cigarety z něj nazývají mapacho. Jedná se o druh tabáku 

Nicotiana rustica, tabák selský, který obsahuje několikanásobné množství nikotinu a 

alkaloidů než průmyslově pěstovaný druh tabák obecný, Nicotiana tabacum (Furst, 

1996). Marlene Dobkin de Rios (2009) zmiňuje očistu tabákem jako svou nejsilnější 

vzpomínku z ayahuascové seance. Vypozorovala, že někteří šamané před rituálem 

vykuřují své šamanské nástroje, aby je tabák ochránil před zlými silami a přinesl 

štěstí. Poté jsou pacienti doslova okouřeni od hlavy až k patě mraky kouře, za účelem 

celkové očisty a vypuzení škodlivých sil a duchů. 

Ayahuasca miluje výrazné, sladké vůně. V horní Amazonii je rozšířeným zvykem 

aplikace levné kolínské vody agua de florida na pacientovo tělo, za účelem jeho 

ochrany. Šamané tuto pronikavě vonící substanci také v malém množství pijí. 

Při očistách používá šaman své hudební rytmické nástroje, v horní Amazonii se jedná 

o shacapu a maracu. Shacapa je chřestidlo vyrobené z listů palmy, maraca 

vydlabaná tykev naplněná semínky. Shacapa má velice specifický zvláštní zvuk, 

přirovnávaný k letu ptáků nebo větru (Beyer, 2010). 

Značný význam mají icaros, magické melodie. Icaros šaman získává během své 

iniciace. Jedná se o obousměrný proces, kdy rostlina skrz písně icaros promlouvá 

k šamanovi a naopak. Osvojit si repertoár magických melodií je nezbytné pro 

každého, kdo usiluje o statut vegetalisty. Duchové každé rostliny mají vlastní 

magickou melodii, přidává-li tedy šaman do ayahuascového nápoje více rostlinných 

přísad, musí se je naučit všechny. Oceňovány jsou zejména slova původních 

archaických jazyků a zvuky zvířat a ptactva. Icaros mají široké využití: 
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zprostředkovávají kontakt s předky, s jejich pomocí lze cestovat do jiných sfér, 

využívají se v milostné magii, podporují úspěšný lov. Při ayahuascové ceremonii je 

klíčovou rolí icaros upravování a ladění vizí účastníků (Beyer, 2010, Luna, 2002). 

Pokud by se na ayahuascové ceremonii objevil člověk neznalý kontextu, 

pravděpodobně by byl velmi překvapený situací, kdy šaman přikládá ústa zakrytá 

dlaněmi na různá místa pacientova těla. Jedná se o techniku sání, kdy vegetalista 

vytahuje z pacientova těla nemoc nebo problém a poté ho „vykašle“ pryč. Věří se, že 

nemoc způsobují magické šipky virote, které posílají brujos, čarodějové, kteří 

používají svoji moc za účelem poškození druhých lidí. Šipky jsou vyjímány pomocí 

šamanova magického hlenu mariri. Mariri je vedle icaros další dar od rostlinných 

duchů získaný v iniciaci. Vegetalista ukrývá magický hlen v hrudníku, v případě 

potřeby ho dostává do úst použitím kafru a tabákového kouře (Beyer, 2010, Luna, 

2002). 
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4 Globalizace ayahuascy 

„Ayahuasca je v současném světě komplexním fenoménem a bude jím i nadále. Džin 

je venku z láhve… A nehodlá se vrátit zpět“ (Luna, 2011, s. 128). 

Ayahuasca se stala vyhledávaným antropologickým tématem v šedesátých letech 20. 

století. Na antropologické poznatky navázali psychedeličtí průkopníci hladoví po 

nových zážitcích. V roce 1963 vychází kniha Dopisy o Yagé, soubor korespondence 

mezi beatniky Williamem Burroughsem a Allenem Ginsbergem, kteří nezávisle na 

sobě podstoupili bizarní ayahuascové obřady v Peru a Kolumbii. Následuje kniha 

Čaroděj z horní Amazonie (1971) autora Franka Bruce Lamba, který romanticky 

převyprávěl životní příběh peruánského sběrače kaučuku, jenž byl unesen indiány a 

poté zasvěcován do světa halucinogenních rostlin. Kniha bratrů McKennových 

Neviditelná krajina (1975) se zabývala hledáním amazonských halucinogenů a jejich 

rolí ve výzkumu lidského vědomí. Carlos Castaneda a jeho příběhy, kdysi obdivované, 

dnes pokládané zčásti za fikci, také podnítily zájem o to, zažít si vlastní ayahuascovou 

zkušenost. Není tedy divu, že počátkem osmdesátých let započala vlna ayahuascového 

turismu, která za období zhruba třiceti let zásadně proměnila tvář tradičního i 

mestického ayahuascového šamanismu. Vznik a šíření ayahuascových synkretických 

církví rovněž urychlily průnik ayahuascy do povědomí širších vrstev lidí (Metzner, 

2006). 

V posledních letech lze vysledovat infiltraci ayahuascy do popkultury. Ayahuascový 

rituál podstupují hrdinové seriálů Plastičtí chirurgové s.r.o.18 a Tráva19, rovněž aktéři 

pořadu BBC Extreme Celebrity Detox. Režisér Oliver Stone, zpěvák Sting a zpěvačka 

Tori Amos otevřeně referují o svých spirituálních zkušenostech s ayahuascou, Paul 

Simon tak učinil přímo prostřednictvím písně20 samotné (Beyer, 2010). Vizuálně 

podbarvený film Blueberry21 provází své hrdiny skrze rituály s halucinogeny, zatímco 

se hollywoodská ikona Jennifer Aniston v roli rozmazlené manželky snaží s pomocí 

ayahuascy létat a nalézt sama sebe ve filmu Tohle je ráj22. 

                                                 
18

 5. série, 20. díl. 
19

 4. série, 10. díl. 
20

 Paul Simon, Spirit Voices, 1990. 
21

 Blueberry, 2004. 
22

 Tohle je ráj (Wanderlust), 2012. 
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V následující kapitole popisuji stanoviska jednotlivých odborníků ohledně 

ayahuascového turismu, čímž docílím nezaujatého komplexního pohledu na tento 

fenomén. Krátce se také zmíním o postavení ayahuascy v současné legislativě. 

 

4.1 Ayahuascový turismus 

Poznávat ayahuascu jezdí lidé z celého světa, nejvíce z Evropy a severní Ameriky. 

Centrem turismu je jednoznačně Peru, konkrétně města Pucallpa, Iquitos, San 

Francisco a jejich okolí. Dokonce i bývalý peruánský prezident23 se zúčastnil v době 

svého úřadu ayahuascové ceremonie. Popularitu ayahuascy šíří také vládní turistické 

úřady, které sponzorují festivaly zaměřené na ayahuascu. Méně turistů volí Ekvádor, 

Bolívii a Brazílii. Centrem ayahuascového turismu v Evropě je Holandsko, kde je 

konzumace ayahuascy legálně povolena v církvi Santo Daime. Zaměřím se však pouze 

na turismus v rámci Jižní Ameriky.  

Ayahuasca je nabízena samotnými šamany v centrech měst, prostřednictvím letáků i 

v místních rozhlasech. Internet je zaplavený nabídkami ayahuascových retreatů, stačí 

si jen vybrat ten pravý. Obřadů pro turisty, gringos24, je nepřeberné množství. 

Společným znakem jsou značně rozdílné ceny obřadů pro místní a turisty, turistům je 

také podávána menší dávka nápoje. Turisté, pokud jsou dostatečně informováni, 

mohou volit mezi mestickými šamany, zřídkakdy i mezi šamany původních obyvatel. 

Nejpravděpodobněji však padnou do rukou těch nejméně povolaných – neošamanů 

(Stuart, 2006). 

Nejznámější odpůrkyní ayahuascového turismu je Marlene Dobkin de Rios. 

Turismus charakterizuje jako nekontrolovatelný, překotný jev, jenž je důsledkem a 

temnou stranou globalizace. Jedná se o součást mezinárodního masového turismu, 

jehož příčinou je levné cestování, dostupnost informací a lačnost turistů zažít exotiku 

a poznat „divochy“. Turisty přijíždějící do Peru, centra ayahuascového turismu, 

hodnotí jako „prázdné duše“, jejímž cílem je „přijet se sjet“, vyplnit svou prázdnotu 

exotickým mystickým prožitkem a po návratu o tom přikrášleně povídat svým 

známým. Ayahuascový zážitek hodnotí de Rios jako spirituálně velmi rychlou cestu, 

na rozdíl od jiných možných způsobů. 

                                                 
23

 Alejandro Toledo (2001 – 2006). 
24

 Místní nepejorativní termín pro turisty bílé pleti. 
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V knize A Hallucinogenic Tea Laced with Controversy de Rios spolu s peruánským 

žurnalistou  Rogerem Rumrrillem předkládají výsledky svého výzkumu (Peru, 

2006 – 2007), který spočíval v provedení interview s 27 neošamany. Neošaman je 

samozvaný šaman, bezcharakterní byznysmen, který se snaží co nejrychleji 

zbohatnout na důvěřivých turistech. De Rios pojímá neošamany jako obchodníky 

s drogami, jejichž mottem je „peníze, sex a moc“. Převládají mezi nimi muži ve věku 

40 – 60 let, mestici, pocházející ze střední třídy. Většina z nich se nikdy neučila na 

šamana, neprošli tedy iniciačními rituály, nedrželi předepsané diety a nepobývali v 

izolaci. Zásadním problémem, na který upozorňují všichni odborníci (Beyer, 2010, 

Luna, 2011, Metzner, 2006, Trichter, 2010), je jejich neznalost západní medicíny. 

Tito „šamané“ neznají možné interakce moderních léků s ayahuascou a nezajímají se 

o zdravotní stav a nemoci svých klientů. Může proto snadno dojít k nežádoucím 

reakcím, jelikož ayahuasca velmi zle interaguje s antibiotiky a antidepresivy. Během 

rituálu se u účastníků mohou objevit panické záchvaty, zvýšení krevního tlaku, 

srdeční arytmie, paranoia. Bohužel se vyskytují i případy šílenství či dokonce úmrtí. 

Neošamané přidávají do nápoje silné rostlinné halucinogeny, např. rulík. Obecně 

znají pouze zlomek rostlinných druhů oproti šamanům původních obyvatel a 

mestickým šamanům, a přitom si nárokují tradiční roli curanderos, čímž oslabují 

jejich roli. Nevarují své klienty před možnými důsledky ayahuascy a odmítají, že si 

jejich klienti poté stěžují. De Rios apeluje na nutnost provést studie, které budou 

sledovat a mapovat důsledky, které neošamané svým jednáním způsobují. Z etického 

hlediska je tento byznys nebezpečný, škodlivý a ničí tradiční vesnické i městské 

léčebné tradice, kteří mají kořeny v prehistorii. Ayahuascový turismus shrnuje jako 

mimořádně výnosný komerční počin, který není omezovaný vládou a zoufale 

potřebuje regulaci (de Rios & Rumrrill, 2008). 

Zajímavým příspěvkem de Rios je její výzva antropologické obci. Antropologové i 

ostatní odborníci neúmyslně nahrávají ayahuascovému boomu. Hrají významnou roli 

v šíření znalostí o fenoménu ayahuascy mezi širokou veřejností, a tím dochází 

k nechtěným následkům, které mohou mít podobu psychického či fyzického zranění. 

Volá po jejich zodpovědnosti a vyzývá je k publikaci toho antropologického materiálu, 

který uvádí informace o ayahuasce nezkresleně a zasazené v kontextu (de Rios, 

2009). 

Optimističtější přístup k problematice zaujímají následující odborníci.  



38 

 

Dle Stephana V. Beyera (2010) patří k negativům ayahuascového turismu 

využívání a obelhávání dychtivých nevinných turistů. Téměř vždy se ayahuascový 

obřad odehrává mimo původní kontext. Součástí obřadu jsou např. i akupunktura, 

bahenní koupele a není výjimkou, že se turisté účastní obřadu nazí. Zákonitě tedy 

poté dochází ke zklamání a rozčarování některých turistů, snižuje se či plně vytrácí 

význam zasahování šamana do obřadu a na ayahuascu je nahlíženo jako na 

autonomní léčivý všelék. Benefitem ayahuascového turismu je vznik organizací, které 

se snaží podporovat tradiční mestické šamany. Tyto organizace vozí turisty ke 

skutečným šamanům, počet turistů je omezen, aby byl zaručen individuální přístup. 

Samozřejmostí je dodržování diety účastníků a ostatních restrikcí, které obřad 

vyžaduje. Peníze od turistů jsou posléze využívány na podporu a rozvoj komunity, jíž 

je šaman členem. 

Ralph Metzner (2006) řadí k negativům vykořisťování a využívání původních 

kultur a nedostatečné varování turistů před falešnými šamany a před možnými 

důsledky konzumace ayahuascy. Pozitivně hodnotí finanční efekt – ayahuascový 

turismus jako součást turismu klasického přispívá ekonomice v Jižní Americe. Dále 

se Metzner zmiňuje o případech tzv. „zázračného vyléčení“, kdy ayahuasca 

s přispěním šamana léčí fyzické i psychické choroby, na které moderní medicína 

nestačí. 

Luis Eduardo Luna (2011) chápe fenomén ayahuascového turismu jako jistou 

formu mezinárodního pokračování tradice vegetalismo, jak s pozitivními, tak i 

negativními aspekty. V souladu s de Rios uznává ohromnou zodpovědnost šamanů a 

vůdců ayahuascových církví a vyjmenovává jejich nejčastější pochybení: navazování 

sexuálních vztahů s účastnicemi/účastníky rituálů, přeceňování ega a vlastní síly a 

moci, fanatismus a ziskuchtivost. Jako kladný aspekt chápe Luna možnost 

racionálnějšího a ekologického využití ayahuascy, jelikož členové synkretických církví 

i jiných institucí si ji hojně pěstují pro svou potřebu. 

Kulturní antropoložka Evgenie Foutiou (2010) se ostře vymezuje proti pojetí 

ayahuascového turismu jako snaze účastníků užít si drogový dýchánek. Nahlíží na 

fenomén turismu jako na druh poutnictví. Součástí poutě je ayahuascový rituál, který 

podporuje osobní transformaci a nutí účastníky pochybovat o kulturních 

konstruktech a základních předpokladech o světě. Fenomén ayahuascového turismu 

by měl být nahlížen v kontextu nového paradigmatu, který s přírodními halucinogeny 
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zachází jako se svátostí, v kontrastu k chemickým drogám. Jedná se přitom o 

dvousměrný proces, kdy jednak původní obyvatelé a mestičtí šamané absorbují a 

adoptují ideje západního světa a zároveň lidé ze Západu poznávají ideje šamanského 

učení a prostřednictvím rituálů vnímají inteligenci rostlinných duchů. 

Psychoterapeut Stephen Trichter (2010) upozorňuje na možná závažná rizika 

hrozící všem účastníkům rituálů, a především lidem s psychickými poruchami, 

kterým by účast nedoporučil. Ayahuascová zkušenost rozhodně není pro každého. 

Může způsobit mentální a emocionální stres, vyvolat traumata z minulosti a způsobit 

traumata nová. Trichter doporučuje turistům cestujícím za ayahuascovým rituály 

pečlivý výběr šamana a odpovědné rozhodnutí, zda si vybrat šamanský obřad či obřad 

pojatý dle některé ze synkretických církví. Spoustu jedinců slepě důvěřuje šamanovi a 

neprověří si ho dopředu, svěřují se do rukou náhodných cizinců. 

Za svou psychoterapeutickou praxi se setkal se dvěma jevy, které nazývá spirituální 

závislost (spiritual addiction) a spirituální narcismus (spiritual narcissism). Nízké 

procento účastníků pojímá ayahuascový rituál jako jistý utěšující, překlenující 

mechanismus, který chtějí zažít několikrát v roce, což připomíná formu závislosti na 

spirituálním zážitku a na prostředí, ve kterém se zážitek odehrává. Někteří jedinci 

jsou tak zahleděni do svého pojetí spirituální cesty (Trichter mluví doslova o 

„stíhacím spirituálním závodu“), že se nezajímají o svou rodinu a přátele, a 

neuvědomují si dopady svého počínání. Tento jev je nazýván spirituálním narcismem.  

Trichter navrhuje propojení prvků ayahuascového obřadu s modely západní 

psychoterapie. Obřad by mohl být doprovázen lidmi se zkušenostmi v krizové 

intervenci, kteří by byli k dispozici účastníkům  - provedli by předem zdravotní a 

psychologické testy a v průběhu by pomáhali s případnými vynořujícími se traumaty, 

problémy a emocemi jednotlivců. Posléze by podporovali účastníky v integraci jejich 

prožitku a společně by jej začlenili do širšího kontextu. Dále rozvíjí myšlenku 

vytvoření modelu „etického průvodce“, což je návrh, jak by se měla ayahuasca užívat 

správným způsobem - s předepsaným chováním účastníků, šamanů a jejich 

pomocníků. 

Někteří autoři zastávají užití ayahuascy pomocí tzv. „do it yourself“ postupů. Každý si, 

pokud vyvine určitou snahu, může opatřit na internetu potřebné suroviny a dokonce i 

hotový ayahuascový nápoj. Pokud si je jedinec jistý původem a složením ayahuascy a 
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je dostatečně obeznámen s jejími účinky a riziky, může podstoupit téměř 

plnohodnotný zážitek v bezpečném prostředí pod dohledem jemu blízkých osob (de 

Rios, 200, Luna, 2011, Stuart, 2006). 

Bezpečné, léčivé a idylické prostředí, podporu, otevřenou komunikaci a prostor pro 

sebeuvědomění nabízejí ayahuascové retreaty, odehrávající se většinou v nově 

vybudovaných komplexech zasazených do přírody poblíž velkých peruánských, 

ekvádorských, kolumbijských a brazilských měst. Retreat je v nynější době „cool a 

trendy“ synonymem pro vícedenní workshop, ve kterém se jedinec věnuje sám sobě 

na neznámém, ideálně exotickém místě s neznámými lidmi. Ceny retreatů začínají na 

95025 dolarech za sedm dní, dvanáctidenní retreat vyjde na 1500 dolarů a více, 

k čemuž je samozřejmě nutné přičíst náklady na letenku. V ceně je započítáno 

ubytování, strava uzpůsobená požadované ayahuascové dietě, obřady vedené 

kvalifikovaným šamanem, překlad a odborný dohled. Účastníkům jsou nabízeny 

různé doplňující procedury, např. masáže, reiki, bahenní a bylinné koupele a různé 

druhy terapií. Dny, kdy jsou ceremonie s ayahuascou, jsou střídány s dny volna. 

Účastníkům je doporučeno věnovat se kreativním činnostem, józe, meditaci apod.  

Fenomén ayahuascového turismu z pohledu účastníků retreatu studoval Michael 

Winkelman26 (2005). S 16 účastníky prováděl interview za účelem zjištění jejich 

motivací k účasti v retreatu a následné vyhodnocení jejich zážitků. Účastníci uváděli 

nejčastěji jako motivaci spirituální rozvoj, přístup k hlubším vrstvám osobnosti, 

sebeuvědomění, emocionální i fyzické léčení a touhu najít v životě nějaký směr. Pouze 

jeden účastník uvedl jako hlavní důvod zvědavost a touhu zažít ayahuascové vize. 

Výsledkem zkušenosti participantů bylo zlepšené uvědomění si sebe samých, někteří 

dokonce hovořili o jisté formě osvícení, během obřadu cítili někteří z nich kontakt 

s posvátnou přírodou, Bohem, duchy a přírodními energiemi. Jeho studie tak vyvrací 

teorii de Rios o prázdných duších hledajících ayahuascový „trip“. Winkelman ale 

upozorňuje na nutnost provedení dalších studií. 

Ačkoliv výše uvedená fakta hovoří o pozitivech plynoucích z ayahuascových zážitků, 

nelze se tvářit, že negativní zkušenosti neexistují. Existují, ale lze jich nalézt jen 

nepatrné množství v záplavě nadšených reportáží a komentářů. Cestovatelé, kteří 

                                                 
25

 Sedmidenní retreat vychází tedy za 19.000kč; dvanáctidenní za 30.000kč. 
26

 Společně s kolektivem brazilských výzkumníků. 
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mají svou zkušenost již za sebou, přispívají na blogy o ayahuasce a vzájemně si 

vyměňují rady a tipy ohledně retreatů, šamanů a přípravy na samotný obřad. 

Zájem o ayahuascu je celosvětově vnímán, což se odráží v množství konaných 

sympozií o ayahuasce, ať již samostatně, nebo v rámci odborných konferencí o 

šamanismu nebo psychedelických látkách. První sympozium o ayahuasce se konalo 

v Bogotě v roce 1985 (Luna, 2010). 

 

4.2 Ayahuasca a zákon 

Problematika legality (spíše tedy ilegality) distribuce a přípravy ayahuascy je 

ohromně rozsáhlé téma, které navíc není přehledně literárně zpracováno, a detailní 

informace by musely být čerpány z trestních zákoníků jednotlivých zemí. V zemích, 

kde je ayahuasca pokládána za dědictví původních indiánských kultur, je její 

konzumace a příprava povolena. Stejná situace panuje v synkretických 

ayahuascových církvích, zde je rituální užívání a příprava ayahuascy povoleno 

zákony, které zaručují právo jedince na náboženskou svobodu (Hancock, 2007). DMT 

je ve většině států na „černé listině“, řadí se mezi návykové látky I. řádu (Beyer, 

2010). V České republice je konzumace ayahuascy jako všude na světě legální, riziku 

se vystavují osoby, které ayahuascu vyrábějí a distribuují, s tím, že v množství malém 

(do 0,5 litru nápoje) se jedná o přestupek a v množství větším o trestný čin (Nařízení 

vlády č. 467, 2009). 
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5 Ayahuascové synkretické církve  

Santo Daime, União do Vegetal a Barquinha jsou nejznámější ayahuascové 

synkretické církve, založené v Brazílii v první polovině 20. století. Jejich společným 

znakem je užívání ayahuascy jako svátosti v rámci rituálních obřadů. Vlivem 

akulturačních procesů došlo k synkrezi křesťanství s vlivy indiánské a místní 

afrobrazilské tradice a výsledkem jsou duchovně eklektické obřady synkretických 

církví. Počet příslušníků synkretických církví se pohybuje v řádu tisíců, nejpočetnější 

církví je União do Vegetal se sedmnácti tisíci členy (Labate & Pacheco, 2011, Luna, 

2010). 

 

5.1 Santo Daime  

Santo Daime je první vzniklou synkretickou církví, její založení je datováno do 30. let 

20. století. Zakladatelem je Raimundo Irineo Serra, svými stoupenci nazýván 

Mestre Irineu. Tato nová náboženská organizace prý vznikla kvůli přání Královny 

lesa, která se Mestremu objevovala v ayahuascových vizích. Královna lesa představuje 

v Santo Daime ztělesnění Panny Marie (Luna, 2010). 

V následujících letech došlo ke vzniku dalších synkretických církví, které vycházejí 

z doktríny Santo Daime. Existují dvě základní frakce, které se oddělily od 

„rodičovské“ organizace, první z nich je Alto Santo, druhou je Centro Ecléctico da 

Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS). Obě rovněž působí 

v Brazílii a následují učení zakladatele Santo Daime; jejich doktríny a rituály se liší 

jen v detailech. Hlavním a nejdůležitějším spojujícím prvkem je pravidelná rituální 

konzumace ayahuascy, ve všech frakcích církve shodně nazývána Santo Daime či 

Daime. Daime znamená v portugalštině „dej mi“, v kontextu církve je tím míněno 

„dej mi lásku, dej mi mír, dej mi světlo“. Santo Daime v současné době působí nejen 

v Brazílii, ale i ve Španělsku, Holandsku, Itálii, Francii, Argentině, Japonsku, Izraeli a 

USA (Labate & Pacheco, 2011, Mercante, 2010). 

Santo Daime rozlišuje dva základní typy ayahuascových obřadů, concentração a 

bailados. Předepsaným oblečením pro oba typy obřadů jsou bílé kalhoty a košile pro 

muže, bílá sukně a vršek pro ženy. Concentração jsou obřady zaměřené na 

koncentraci a meditaci, bailados jsou synchronizované opakované tance. Všechny 

obřady jsou vedené padrinhem, aktuálním vůdcem náboženské komunity. Bailados 
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se konají převážně v pevně stanovený čas dle církevního kalendáře, oslavují se při 

nich svátky svatých, Vánoce, Velikonoce a Nový rok. Neodmyslitelnou součástí 

bailados je kromě tance i hra na různé hudební nástroje. Sváteční ceremonie trvají 

celou noc, během nichž je několikrát podáváno Daime. Zásadní součástí všech 

ceremonií Santo Daime jsou hinos, písně a modlitby v jednom. Říká se, že padrinho a 

ostatní prominentní osoby získávají  hinos pod vlivem Daime z astrálních světů. Svým 

způsobem mají podobný význam jako icaros v šamanských rituálech, pomáhají 

konzumentům Daime na jejich cestě. Intimnější typ obřadu představují trabalhos de 

estrela, nazvané podle stolu ve tvaru hvězdy, u kterého se obřad koná. Skupina 

význačných členů Santo Daime se u nich schází za účelem vyléčení něčí nemoci. 

Posledním významným obřadem je samotná příprava Daime zvaná feitio. Ženy sbírají 

a čistí listy Psychotria viridis, muži připravují liánu  Banisteriopsis caapi, padrinho 

určuje množství a poměr rostlin a míchá směs (Mercante, 2010).  

 

5.1.1 Konzumace ayahuascy dětmi a těhotnými ženami v kontextu církve 

Santo Daime 

O této citlivé problematice obecně zatím víme velmi málo. Důvodem je patrně 

(pochopitelná) neochota a obavy příslušníků církví poskytovat informace, které by 

mohly být západní kulturou dezinterpretovány. Následující informace pocházejí 

z interview Beatriz Caiuby Labate s dlouholetou členkou Santo Daime, která je 

povoláním dula (porodní asistentka, která ženy emočně i fyzicky provází 

těhotenstvím a porodem). 

Respondentka má čtyři děti a během všech těhotenství a porodů užívala Daime. 

Všechny porody probíhaly bez komplikací. „Díky Daime jsem si plně uvědomovala 

své tělo, i vše, co se děje během této speciální události narození“ (Labate, 2011, s. 32). 

Ženy mohou brát Daime během celého období těhotenství i během samotného 

porodu. Je to volba ženy, církev ji do ničeho nenutí. Množství Daime je velmi malé, 

odpovídá polovině a méně obvyklého množství. Pít Daime během porodu je 

v komunitě zvykem. Samotný nápoj i doprovodné modlitby jsou pro narození dítěte 

dobré, pomáhají rodičce relaxovat. Ženě pomáhá Daime procítit porod a být více 

v kontaktu s dítětem. 
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Děti a dospívající také berou Daime, ale není oficiálně určeno od kterého věku, záleží, 

jak se rozhodnou jejich rodiče. V úvahu se samozřejmě bere i školní docházka a 

mimoškolní aktivity, které by neměly být narušovány ceremoniemi, které trvají až do 

ranních hodin. Někteří rodiče dávají již krátce po porodu miminku kapku Daime, což 

je vnímáno jako forma křtu. Daime pijí ženy i během období kojení, ale opět 

v minimálním množství (Labate, 2011). 

 

5.2 Barquinha 

Náboženské hnutí Barquinha vzniklo z podnětu Daniela Pereiry de Mattos v roce 

1945. Barquinha znamená v překladu „malá loďka“ a symbolizuje spirituální cestu. 

Příslušníci tohoto náboženského hnutí tedy mnohdy nosí při obřadech námořnické 

uniformy. I když se jedná o organizaci s nejvyšším počtem rituálů, členové církve 

vykonávají svá běžná zaměstnání. Intenzivní náboženský život vyžaduje naprostou 

oddanost víře. Ayahuasca v církvi Barquinha je nejsilnější ze všech zde uvedených 

církví, obsahuje nejvíce přidané Psychotria viridis. Komunity Barquinha jsou 

mnohdy vedeny ženami. 

Rituály jsou dvojího typu. Zahrnují klidné obřady ve vyzdobeném kostele se soškami 

svatých, při kterých se komunita modlí a zpívá posvátné texty a dále festas, oslavy 

významných dnů, kterým dominuje kruhový tanec s hudebním doprovodem. V církvi 

Barquinha je obecně kladen velký důraz na muziku. Třikrát ročně se koná svátek 

Romana, což je až měsíční období nepřetržitých nočních ayahuascových obřadů 

(Mercante, 2010). 

V církvi Barquinha nalezneme pozoruhodné pojetí ztělesňování duchů. Je 

zaznamenáno obrazné převtělování některých členů církve v duchy afrobrazilského 

pantheonu – duchy černých otroků, duchy indiánů, duchy dětí apod. Prostředníci 

v komunikaci s duchy (média, která si uvědomují přítomnost jiných bytostí, jež skrz 

ně promlouvají) ztělesňují duchy proto, aby pomohli s řešením fyzických či 

emocionálních problémů těm, kteří hledají pomoc (Luna, 2010). 
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5.3 União do Vegetal  

Náboženskou organizaci União do Vegetal (UDV) založil v roce 1961 Mestre Gabriel, 

José Gabriel da Costa. Příslušníci UDV nazývají svou svátost ayahuascu vegetal 

nebo hoasca27. Název církve doslova znamená spojení dvou různých rostlin v jednom 

nápoji, Banisteriopsis caapi reprezentuje sílu a Psychotria viridis reprezentuje 

světlo. “União“ je také chápáno jako sjednocení ženského a mužského principu a 

sjednocení členů s universem skrze konzumaci hoascy. Mestre Gabriel založil UDV za 

účelem přinést mír mezi lid. Dnes je hlavní náplní hnutí spirituální vývoj, respekt 

duchovních práv, život v komunitě a ochrana životního prostředí. UDV je 

hierarchizovaná, exkluzivní církev. Většinu jejích členů tvoří lidé s vysokým 

vzděláním a významným zaměstnáním. Obřadní užívání ayahuascy pro potřeby církví 

bylo v Brazílii a USA schváleno především zásluhou vlivu UDV (Mercante, 2010). 

Rituály UDV, sessões, jsou velmi prosté, až minimalistické. Odehrávají se 

v osvětleném chrámu, kde jsou pro účastníky připravena pohodlná křesla. Rituál je 

řízen mestrem. Čte ústřední texty a zpívá chamady, písně o původu a účelu hoascy, 

které komunitě daroval Mestre Gabriel. V průběhu obřadu jsou kladeny a 

zodpovídány dotazy ohledně doktríny UDV. Pozoruhodným aspektem je víra 

příslušníků UDV v moc slov, která jsou vyřčena pod vlivem hoascy; proto se snaží svá 

slova precizně formulovat. I v UDV se ctí křesťanské a výroční svátky a taktéž si 

příslušníci sami připravují hoascu (Luna, 2010). 

 

5.4 Miração   

Všechny tři uvedené synkretické církve spojuje jev miração, nejvyšší možný 

ayahuascový prožitek, kterého lze během církevních obřadů dosáhnout. Členové 

církví věří, že v ayahuasce přebývá nesmírně inteligentní božská bytost, která je může 

přenést do jiných duchovních světů. Aby tento jev mohli účastníci sami procítit, je 

nutné neustále duchovně růst a pracovat na sobě, především prostřednictvím rituálů. 

Dalšími předpoklady jsou láska k Bohu, Zemi, bližním, ayahuasce, i láska k sobě 

samému a život v pokoře. V miração zažívají členové církví stav pronikavého 

vnitřního vhledu, který lze přirovnat k duchovní přeměně a spojení se s božstvím. 

Zároveň lze prostřednictvím miração obdržet rady a léčení a objevit přístup ke 
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 Portugalský překlad ayahuascy. 
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starodávné moudrosti lidstva, kterou uvnitř sebe každý přechováváme (Mercante, 

2010, Polari de Alverga, 2007).  

 

5.5 Výzkumy s ayahuascou v prostředí synkretických církví 

V prostředí synkretických církví panují ideální podmínky pro výzkum. Příslušníci 

konzumují ayahuascu legálně, dlouhodobě a v pravidelných intervalech. Názvy 

výzkumů ponechávám v originálním znění. 

5.5.1 Hoasca Project28 

První formální zkoumání ayahuascy z různých úhlů pohledu, tzn. z biochemické, 

farmakologické, fyziologické a psychiatrické perspektivy, se uskutečnilo v brazilském 

městě Manaus v roce 1993. Výzkum se realizoval především díky podnětům Luise 

Eduarda Luny a etnofarmakologa Denise McKenny, kteří navrhli možnost 

uskutečnění studie na 1. konferenci o zdraví v Sao Paulu v roce 1991. Jednalo se o 

mezinárodní spolupracovní studii, jejímž cílem bylo získat data jako základ pro studie 

budoucí. První vzorek tvořilo 15 členů církve UDV, kteří byli členy nejméně 10 let, a 

ayahuascu užívali v rámci církevních ceremonií minimálně každé dva týdny. 

Kontrolní skupinu tvořilo 15 neuživatelů ayahuascy z podobného socioekonomického 

prostředí (Grob, 2006). 

Následně po výzkumu v Manaus se uskutečňovaly laboratorní šetření na univerzitách 

v Brazílii, Spojených státech a ve Finsku. Výsledky testů vykázaly zdravý 

psychologický profil všech příslušníků UDV. U žádného z členů UDV nebyl 

zjištěn jakýkoliv psychologický nebo neurologický deficit. Pozoruhodným 

nálezem byla vyšší hustota serotoninových receptorů v krevních destičkách členů 

církve. Tento objev je ve stádiu zkoumání (Luna, 2010). 

Příslušníci církve byli shledáni jako bezstarostní, společenští jedinci. Byli zdravě 

sebevědomí, optimističtí, se sklony ke spořádanosti a k přemýšlení. Zásadním se 

ukázal být lepší výsledek v měření udržení koncentrace a krátkodobé paměti. Dále 

všech 15 účastníků studijního vzorku hodnotilo velmi pozitivně přechod od jejich 

předchozího „normálního“ života k životu v církvi. Předtím sami sebe charakterizovali 

přívlastky jako „naštvaní, agresivní, impulzivní, neúspěšní, nezodpovědní.“ 

Ayahuascu charakterizují jako katalyzátor jejich morálního a 
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 Projekt Hoasca. Autoři výzkumu: Grob, C. S., McKenna, D. J., Callaway, J. C., Brito, G.S. 
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psychologického vývoje. Zároveň ale připouští, že na jejich lepším životě 

má podíl i církev samotná, tzn. její rituály a pevná ceremoniální 

struktura. Ve svých prvních vizích s ayahuascou často viděli svůj neúspěšný život, 

který by měli, pokud by se nestali členy UDV(Grob, 2006). 

 

5.5.2 Adolescent UDV Study29 

Výzkum mezi dospívajícími členy církve UDV vedla psychiatrička Evelyn Doering - 

Silveira, opět ve spolupráci s mezinárodními týmy. Zaměřila se na 

neuropsychologické vyhodnocení osobnostních profilů 40 členů UDV ze tří 

brazilských měst. Studie ověřovala, jestli se v testech zaměřených na 

neuropsychologii skupina z UDV shodovala s kontrolní skupinou. Obě skupiny se 

pohybovaly v klasické normální škále. Členové UDV vykazovali méně psychiatrických 

symptomů, více zodpovědnosti, optimismu a respektu vůči druhým, zájem o to, 

vycházet dobře s ostatními, hodnotili lépe kvalitu svého života s rodiči a měli s nimi 

méně konfliktů. Konzumovali také méně alkoholu (de Rios, Grob, Lopez, Silveira, 

Alonso & Doering-Silveira, 2005). 

Podrobnější výsledky nejsou zveřejněny, jednalo se o první zkušební studii, která 

vyhodnocovala vliv ayahuascy na dospívající. Studii lze považovat za příspěvek 

k probíhající debatě o konzumaci ayahuascy na vliv dětí a dospívajících, k debatě, 

která je vedena převážně mimo Brazílii (Labate & Meyer, 2008). 

                                                 

29
 Studie mezi dospívajícími členy UDV. Autoři: de Rios, M. D., Grob C. S., Lopez E., Da Silveira D. X., Alonso L. K., 

Doering-Silveira, E. 
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5.5.3 Personality, Psychopathology, Life Attitudes and 

Neuropsychological Performance among Ritual Users of Ayahuasca: A 

Longitudinal Study30  

Klinický psycholog José Carlos Bouso uveřejnil roku 2012 (ve spolupráci s vědci z 

několika španělských a brazilských výzkumných center) novou epidemiologickou 

studii o dlouhodobých uživatelích ayahuascy. Tato studie rozšiřuje předchozí výše 

uvedené v mnoha důležitých ohledech. Podstatnou změnou bylo zahrnutí většího 

množství testovaných osob do vzorku, navíc u nich bylo po roce provedeno testování 

znovu.  

Vzorek zahrnoval 127 uživatelů ayahuascy a 115 členů kontrolní skupiny. Testováni 

byli příslušníci dvou různých brazilských církví, církve CEFLURIS a církve 

Barquinha. Ani jedna z uvedených církví nebyla předtím studována. Na rozdíl od 

předchozích prací, tato znovu po jednom roce testovala všechny dostupné účastníky. 

Při následném testování nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. Současná 

studie také použila širší rozsah testů a zkoušek. 

Členové církví měli prokazatelně lepší výsledky než kontrolní skupina v testech 

měřících psychopatologické sklony a vlastnosti. Jsou méně úzkostní, depresivní, 

paranoidní, plaší. Více než kontrolní skupina vykazují altruistické sklony, jsou 

duchovně orientovaní, zařazují posvátnost do svého života. Cítí ve svém životě určité 

„poslání“ a uvádějí, že svůj život považují za hodnotný.   

Vyhodnocení studie z roku 2012 je v souladu s oběma studiemi z let 19993 a 2003. 

Dosud nebyly nalezeny žádné důkazy o psychickém, neurologickém a 

fyzickém poškození zdraví dlouhodobých uživatelů ayahuascy. Výsledky 

studií nelze zobecňovat, jelikož zatím byly prováděny ve specifickém kulturním a 

                                                 
30

 Osobnost, psychopatologie, životní postoje a neuropsychologická výkonnost mezi uživateli ayahuascy 

v rituálním prostředí: longitudinální studie. Autoři: Bouso J. C., González D., Fondevila S., Cutchet M., Fernández 

X. a kol. 
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institucionálním prostředí ayahuascových synkretických církví (Bouso, González, 

Fondevila, Cutchet, Fernández a kol., 2012). 
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6 Ayahuascové rituály 

V této kapitole je věnován prostor ayahuascovým rituálům. Často používanými 

ekvivalenty slova rituál jsou ceremonie, obřad a seance. V úvodu definuji termín 

rituál, poté velmi krátce shrnu typologii ayahuascových rituálů, jelikož jsem se jim již 

podrobně věnovala v kontextu témat probíraných v předchozích kapitolách.  

Následně se pokusím odpovědět na otázku, zdali je možné se na rituál připravit tak, 

aby byl pro účastníka prospěšný. V závěru kapitoly reflektuji problematiku následků, 

které s sebou ayahuascová zkušenost přináší. 

  

6.1 Vymezení rituálu   

Rituály jsou inscenované události, které se řídí určitými předpisy. Klíčovým prvkem 

je účast skupiny, jejíž účastníci by měli být odpovídajícím způsobem připraveni na 

posvátný stav (Murphy, 2004). Rituály pomáhají posilovat soudržnost a udržovat 

sociální strukturu. Oddělují od sebe svět posvátný a svět profánní (de Rios, 2009). 

Lze je pojímat jako představení, do nichž jsou zapojeny herci i diváci (Bowie, 2008). 

Ayahuascový rituál můžeme vymezit jako rituál situační, konající se z důvodu zvláštní 

potřeby nebo události (Murphy, 2004). Zároveň lze ayahuascový rituál klasifikovat 

jako rituál náboženský, jelikož se jeho prostřednictvím setkáváme s entitou, které 

nelze plně porozumět v rámci světa profánního. „Tradiční náboženské obřady 

otevírají obyčejný život definitivní skutečnosti či nějaké transcendentní bytosti nebo 

síle, aby se z ní získala její transformační schopnost“(Alexander, 1997, s. 139). Rituál 

podněcuje přesun do vyšších stadií osobního vývoje, jeho vlivem si znovu 

uvědomujeme svou vizi smyslu světa (Masters & Houston, 2004). 

Tradiční šamanský ayahuascový obřad můžeme pojmout jako úchvatnou divadelní 

hru (pravda, pouhý pozorovatel by se časem mohl začít nudit a připadat si jako 

outsider). Hlavní roli hraje ayahuasca, vedlejší role zaujímají šaman a účastníci. 

Zvukovou stránku obstarávají magické melodie icaros, které jsou doprovázeny 

nelibými zvuky zvracení. To nejneuvěřitelnější divadlo se přitom odehrává v myslích 

účastníků. Ti jsou zároveň herci, dramatiky, režiséry, kostyméry i maskéry v jednom.  

Nejdůležitějším úkolem šamana je být schopným průvodcem a dodávat celému 

příběhu tvar a hloubku (de Rios, 2009). 
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6.2 Typologie ayahuascových rituálů 

Rozlišujeme tyto základní typy rituálů:  

 V kulturách původních obyvatel amazonského kulturního areálu – 

viz podkapitola 3.3 

 V kontextu mestického šamanismu – viz podkapitola 3.4 

 Rituály v prostředí ayahuascových synkretických církví – viz 

podkapitoly 5.1, 5.2, 5.3 

 Neošamanské rituály a ayahuascové retreaty – viz podkapitola 4.1 

Ve všech uvedených typech rituálů samozřejmě zaznamenáváme geografické 

odlišnosti a změny v průběhu času. 

Ralph Metzner (2006) se snažil vysledovat společnou strukturu v tzv. „hybridních“ 

psychoterapeutických šamanských rituálech. Účastnil se desítek novodobých rituálů 

s ayahuascou, ibogou, psilocybinovými houbami a s kaktusem San Pedro, a na 

základě toho definoval rysy těchto rituálů. Společnými rysy je přítomnost šamana či 

šamanky a jejich pomocníků31, kteří se starají v průběhu obřadu o účastníky. Rituály 

se odehrávají v otevřené přírodě, v týpí nebo ve velkých místnostech. Téměř vždy je 

přítomen oltář s dary pro duchy. Pokud se obřad odehrává uvnitř, čeká se na příchod 

tmy nebo jsou zatemněná okna. Účastníci většinou leží či sedí ve tvaru kruhu a na 

začátku ceremonie vypovídají o svých záměrech a očekáváních. Poté je prostor 

rituálně zasvěcen duchům a taktéž i čtyřem základním živlům, často pomocí vonných 

esencí, kadidel apod. Po celou dobu konání obřadu by měla být zachovávána 

spirituální a respektující atmosféra. 

  

6.3 Příprava na ayahuascový rituál z pohledu účastníka 

6.3.1 Informovanost a výběr šamana 

Každý, kdo se rozhodl podstoupit ayahuascový rituál, tak pravděpodobně nečiní 

impulzivně, a tudíž má dostatek času na přípravu. Doporučuje se nastudování 

dostupné literatury, na internetu je k dispozici i dostatek videí, dokumentujících 

                                                 
31

 Používají se i výrazy přejaté z angličtiny - „helpers“ či „sitters“. 
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ayahuascový obřad. Poté je třeba zvážit možná rizika a zodpovědně se rozhodnout. 

Výběr šamana se ovlivnit nedá, nejsme-li přímo v Amazonii, ale vždy bychom se měli 

alespoň snažit sehnat reference od bývalých účastníků. Před odjezdem se doporučuje 

zanechat svým blízkým kontakt na pořadatele rituálu. Někteří lidé ale preferují tzv. 

„skočit do vody po hlavě“, nechtějí si předem shánět žádné informace, aby 

nedocházelo k ovlivnění jejich budoucího prožitku. 

 

6.3.2 Dieta a sexuální abstinence 

Dodržet dietu a úplnou sexuální abstinenci alespoň týden před ceremonií je důležité 

pro dobrý výsledek konzumace ayahuascy. Také je nutné znát možné interakce léků 

s ayahuascou. Obvykle v pozvánce, kterou rozesílají emailem pořadatelé, nalezneme 

doporučený a zakázaný výčet potravin. Ideální strava by měla být lehká, bezmasá, 

málo kořeněná, bez chemických přísad. Zakázán je alkohol, kofeinové nápoje, 

čokoláda a fermentované potraviny. V den konání obřadu by posledním jídlem měl 

být oběd.  

 

6.3.3 Set a setting 

Set a setting zásadně ovlivňují průběh ceremonie. Je-li ayahuasca konzumována ve 

správném rozpoložení a příjemném prostředí, její negativní účinky by měly být 

minimální (Luna, 2010). 

Set, neboli stav mysli, vyjadřuje to, kým člověk v době ceremonie aktuálně je. Stav 

mysli zahrnuje momentální psychický stav, záměry a očekávání účastníka, stupeň 

jeho znepokojení z nadcházející události, stejně tak jako trvalý psychický stav, v němž 

se celkově projevuje osobnost účastníka. V úvahu jsou brány i fyziologické faktory, 

např. zdraví či nemoc a poslední konzumované jídlo a dále predispozice účastníka, 

tzn. faktory biologické. 

Setting odkazuje na konkrétní místo, prostředí, kde se ceremonie odehrává. 

Prostředí samozřejmě ovlivňuje jedince v okolí konzumenta, v jejichž přítomnosti má 

být ayahuasca konzumována, záleží tedy i na jejich stavu mysli. Důležité je, aby se 

účastník cítil na místě příjemně, měl dostatek prostoru apod. Ideální místo je klidné, 

útulné, pohodlné. Účastníci by se měli navzájem respektovat. Je nutné cítit důvěru 

k vedoucí osobě, která ceremonii řídí (Strassman, 2010). 
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6.4 Období po rituálu  

Po rituálu se účastníci až na výjimky cítí dobře, uvolněně, „pročištěně“, pociťují jakýsi 

„vnitřní mír“.  Ráno po ceremonii je vhodným časem věnovat se v ústraní sám sobě, 

meditovat, kreslit, zapsat si své zážitky z předešlé noci. Zážitky se nejlépe uspořádají 

tím, že je někomu převyprávíme. Tato možnost integračního setkání, tzv. sdílení, je 

dobrovolně nabízena jako součást rituálu a je vnímána jako organizovaná výměna 

zkušeností. Pozitivní efekt přináší jak formulace naší vlastní zkušenosti, tak 

naslouchání jiným. Ve skupině, se kterou jsme sdíleli fyzické zápasy předešlé noci, by 

nemělo být těžké otevřít se a hovořit o svých intimních záležitostech, proviněních 

z minulosti i současnosti a o touhách do budoucnosti, které souvisí s prožitou 

ayahuascovou zkušeností. Častými společnými tématy jsou rodinné vztahy a situace, 

osobní život a budoucnost naší civilizace a planety. Účastníci mnohdy vypovídají o 

pocitu jakési neviditelné energie, která je léčila. V převážné většině je ayahuasca 

vnímána v ženském rodě, je klasifikována jako Rostlina, matka či babička. Není 

výjimkou, že mezi účastníky vznikne silný pocit souznění, někteří jsou spolu 

v kontaktu i po návratu domů.  (Luna, 2010). 

 

6.5 Následky ayahuascových zkušeností 

Ayahuascová zkušenost bývá některými účastníky vnímána jako zásadní životní 

předěl. Uvádějí, že spatřili svůj život jako celek a pochopili tak smysl svého života i 

života na Zemi, života v jednotě. Uvědomění si jednoty může vést účastníky k větší 

zodpovědnosti, která se váže k ekologické problematice, snaží se žít více v souladu 

s přírodou, zmírňovat dopady na ekosystém, respektovat divokost přírody apod. 

Ayahuasca má také schopnost podnítit morální zásady, účastníci touží napravit svůj 

život, začít žít kvalitněji. Mnozí charakterizují období po ceremonii jako výjimečně 

tvůrčí. Není výjimkou, když někteří začnou jíst zdravěji než doposud, objevují 

meditaci, jógu a podobná tělesná cvičení, východní nauky…následky ayahuascové 

ceremonie lze shrnout tak, že se projevují současně na úrovni mysli, těla i ducha, což 

je „fenomén, pro nějž moderní věda nemá žádné dobré modely nebo teorie“ (Luna, 

2010, s. 161). 
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Ralph Metzner (2006) uvažuje o existenci jisté formy symbiózy mezi námi a 

rostlinami. Ty nám poskytují vzduch, potravu, spirituální zážitky a my bychom jim 

měli jejich dary vracet. Metzner shledává příčinu hluboké zainteresovanosti za 

účelem trvalé udržitelnosti planety právě v ayahuascových a jí podobných 

zkušenostech (podobný dopad mají i jiné psychotropní rostlinné látky a šamanské 

praktiky, např. holotropní dýchání). 

Jsou známy i případy, kdy účastníci vypovídají, že s rostlinou komunikují i v době 

následující po rituálu. Jinak řečeno, nepotřebují již podstoupit rituál, aby byli 

s ayahuascou ve spojení; i bez požití nápoje zažívají napojení na její „informační 

zdroje“. Tento fakt nebyl zatím dostatečně popsán (Andronikova, 2010, Chaun, 2011, 

Kuchař, 1998, Placht, 2012). 

Mezi nepříznivé následky ayahuascového prožitku patří již zmiňované32 jevy 

spirituální závislost a spirituální narcismus (Trichter, 2010). Stanislav Grof (2004, s. 

141) mluví o psychospirituální krizi, při které dochází k „radikální transformaci 

osobnosti a duchovního otevření se“. Psychospirituální krize může nastat v životě 

jedince náhodně nebo následkem prožití určité transformační zkušenosti. Dle mého 

názoru ayahuascový prožitek můžeme k těmto zkušenostem zařadit. Současná 

psychiatrie nakládá s jedinci procházejícími psychospirituální krizí jako s lidmi, kteří 

potřebují útlumovou léčbu a trvalý psychiatrický dozor. Oproti tomu Grof 

argumentuje tím, že „ jsou-li tyto stavy správně chápány a jedinci se dostane 

náležité podpory, mohou tyto krize vyústit v emoční a psychosomatické uzdravení, 

pozitivní psychickou proměnu osobnosti a posun ve vývoji vědomí“ (Grof, 2004, s. 

141). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Viz podkapitola 4.1. 
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7 Ayahuasca v České republice  

Cílem kapitoly je představit fenomén ayahuascy v českém prostředí. Tímto tématem 

se dosud v České republice téměř nikdo nezabýval, existuje pouze jedna bakalářská 

práce33 s podobným námětem. Z pochopitelných důvodů tedy musím informace 

čerpat z internetu. Momentálně vzniká několik bakalářských i diplomových prací o 

ayahuasce pod vedením Veroniky Kavenské na Univerzitě Palackého v Olomouci, 

brzy tedy lze očekávat i zmapování užívání ayahuascy na území České republiky. 

Problematikou se zabývám z pohledu českých osobností, které propagují ayahuascu 

prostřednictvím přednášek či dokumentů, dále uvedu téma zabývající se českou 

beletrií o ayahuasce a kapitolu zakončím přehledem jednotlivců a organizací, které 

nabízejí možnost vycestovat za ayahuascou do Amazonie. 

Zájem o ayahuascu se projevuje např. ve sledovanosti dokumentů na videokanálu 

YouTube. Původní české dokumenty, Maestra Ayahuasca, Ayahuasca v Amazonii, 

Šamani odcházejí a Život postaru: o amazonské medicíně a šamanech dohromady 

shlédlo několik desítek tisíc lidí. V Praze jsem navštívila několik přednášek a 

promítání o šamanismu a ayahuasce v Divadle Kampa, které svou osobností zaštituje 

Jaroslav Dušek, herec, improvizátor a vyznavač alternativního stylu života. V červnu 

2012 navštívil Prahu na pozvání Institutu tradiční čínské medicíny antropolog Luis 

Eduardo Luna. Místa na čtyřhodinovou přednášku byla i přes vysokou cenu 

vstupenek téměř vyprodána. V médiích se objevily (neověřené) informace o údajných 

cestách bývalého pražského primátora Pavla Béma či Miss World Tatáni Kuchařové 

za ayahuascou do Peru. Na různých místech republiky se konají ayahuascové 

ceremonie (blíže o nich pohovořím ve výzkumné části práce). Z informací zde 

uvedených je patrné, že ayahuasca si v českém prostředí začíná hledat své místo a je 

otázkou času, kdy se dostane do povědomí širších vrstev lidí. 

 

7.1 České osobnosti zabývající se ayahuascou 

7.1.1 Viliam Poltikovič 

Viliam Poltikovič je přední český dokumentarista, mezi jeho neznámější dokumenty 

s duchovní tématikou patří Duše východu, Dalajlamovo poselství, Učitelé z hvězd, 

Fatum a Maestra Ayahuasca. Zajímá se o východní náboženství, šamanismus, jógu a 
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 Viz podkapitola 8.1. 
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vegetariánství. V poslední době se věnuje jihoamerickému šamanismu, „ryzímu 

napojení se s přírodou a jednotou celku“ (Poltikovič, 2011). Šamany chápe jako 

renesanční osobnosti, které jsou schopny v mimořádném stavu vědomí opustit tělo a 

cestovat do jiných dimenzí. Uskutečnil několik výprav do Amazonie, kde natočil 

dokument Maestra Ayahuasca (2011). V dokumentu mapuje indiánské praktiky na 

očistu těla a duše a informuje veřejnost o drastickém počínání naftařských a 

těžařských společností, které neberou ohledy na nativní obyvatele a na unikátní 

amazonský ekosystém. Je si jistý tím, že informovat obyvatele České republiky o 

situaci v daleké Amazonii má smysl, jelikož i naše myšlenky, pocity a přání jsou 

schopny přetvářet realitu. Ayahuascu vnímá jako rostlinnou inteligenci a dar 

z vyšších sfér, jež má terapeutickou schopnost řešit traumata a fobie nashromážděné 

za celý život, a tím učinit člověka svobodného (Poltikovič, 2011, Profous, 2012). 

 

7.1.2 Petr Chobot 

Biolog a terapeut Petr Chobot je velmi kontroverzní osobností.  Existují zástupy jeho 

příznivců, které přísahají na jeho léčitelské schopnosti, na druhou stranu nalezneme 

početnou skupinu, která mu nemůže přijít na jméno a obviňuje ho z psychického 

ublížení či ublížení na zdraví svých blízkých. Je mu vytýkáno amatérství a snaha 

obohatit se na psychicky labilních osobách.  

Již od mládí se zajímal o vztahy mezi vědomím a hmotou a zažíval jasnovidné stavy 

vědomí. Studoval u šamanů v Brazílii a na Filipínách, nyní pravidelně navštěvuje 

Amazonii, kde je v kontaktu s místními šamany a studuje jejich způsob léčení a 

využívání rostlinného bohatství. Zároveň se snaží informovat veřejnost o Amazonii a 

bojovat za zachování diverzity amazonského pralesa. Podílel se na natáčení 

dokumentu Maestra Ayahuasca s Viliamem Poltikovičem. Petr Chobot využívá 

v terapii systém indiánských meditací, jejichž účelem má být aktivizace základních 

energetických center, čímž dochází k transformaci člověka a taktéž k rozvoji tzv. 

mimořádných schopností. Zároveň lze těmito meditacemi vyléčit řadu tělesných a 

duševních obtíží. Svoji práci uskutečňuje nejen na výpravách v Jižní Americe, ale i na 

jiných silových místech v Evropě. Kromě veřejných meditací a seminářů je také 

možné pracovat individuálně díky nahraným meditacím (jak léčebným, tak na rozvoj 

mimořádných schopností) na vydaných CD (Chobot, n. d.). 
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V roce 2001 pořádal v Praze přednášku na téma „Osvobozující autohypnóza 

pralesních kouzelníků“, jejíž součásti byla meditace a ochutnávka čaje z amazonských 

bylin. Účastníci byli odvezeni na pohotovost s příznaky otravy. V čaji byly nalezeny 

alkaloidy atropin a skopolamin, pocházející pravděpodobně z durmanu, nebezpečné 

halucinogenní rostliny. Ihned po incidentu byl Petr Chobot obviněn z nedovoleného 

držení omamných a psychotropních látek, nicméně stíhání bylo zastaveno a Chobot 

byl hospitalizován v psychiatrické léčebně (Ježek, iDNES.cz, ČTK & MF DNES, 2001). 

V současné době se věnuje především pořádání výprav do Peru, za účelem 

šamanského léčení s ayahuascou. 

 

7.1.3 Igor Chaun 

Režisér Igor Chaun sám sebe nazývá „duchovním hledačem“. Za svých studií na 

FAMU žil typickým zhýralým životem mladého muže, kterého provázely milostné i 

jiné eskapády. Nicméně už tehdy započalo jeho duchovního hledání, což se promítlo 

do množství cestopisných dokumentů z východních zemí natočených v druhé 

polovině 90. let. V roce 2001 pobýval v komunitě brazilské církve Santo Daime, kde 

se po dobu dvou měsíců zúčastňoval jejích rituálů. Tento prožitek pro něj byl 

podnětem k přehodnocení dosavadních názorů na křesťanství a náhled na život 

obecně. Členy Santo Daime charakterizuje jako krásné, silné osobnosti, které 

dovedou pracovat s duchovními bytostmi a ayahuascu jako nápoj, spojující nás 

s vyššími sférami informačních zdrojů, s multiplicitní propojenou realitou. My 

všichni tyto stavy a mnohost vesmíru můžeme zažít, jelikož to byl záměr Stvořitele. 

Ayahuasca je jednou z cest, jak si opět vzpomenout na lásku, kterou nás Vesmír 

prostřednictvím Stvořitele zahrnuje. Igor Chaun svá poznání nyní předává skrze 

osobní setkání a virtuálně přes videa s duchovní tématikou sdílená na YouTube 

(Goscha, 2012, Chaun, 2012). 

 

7.1.4 Otto Placht 

Českému výtvarníkovi Otto Plachtovi je přezdíváno „malíř džungle“. V roce 1993 na 

vernisáži v Miami poznal obrazy Pabla Amaringa, kterými byl uchvácen natolik, že se 

rozhodl poznat peruánskou kulturu. V Peru pobýval převážně u indiánů kmene 

Šipibo, kde se seznamoval s místní kulturou, jíž je ayahuasca součástí. Zamiloval se 
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do místní dívky, která je nyní jeho ženou a mají spolu několik dětí. Dnes žijí v Praze a 

Peru příležitostně navštěvují. Jeho obrazy jsou charakteristické zářivými barvami, 

kromě ayahuascy a ostatních rostlin v nich ztvárňuje měnící se život v Amazonii, 

džungli ve všech jejích podobenstvích a mytologii kultury Šipibo (Placht, 2012). O 

ayahuasce mluví jako o nevyzpytatelné, intenzivní, divoké a zrádné medicíně, kterou 

se cítil být vyučován. Jedná se tedy o extrémní způsob poznávání skutečnosti a o 

zkušenost, která lidi navždy mění. 

„Člověk je pod jejím vlivem strašný realista, z vize se nedá vystoupit, ani není kam 

vystoupit, člověk jí musí procházet a ona vytvoří cokoli, co si člověk zamane. 

Potkává jakoby zcela realistické holografické bytosti, které "žijí", lítá po vesmíru, 

setkává se s bytostmi, o kterých sami indiáni říkají, že jsou z jiných vesmírů. Ukáže 

člověku cokoli, co se mu zamane, a ukáže to tak sugestivně, že člověk nedokáže 

odhadnout, jestli je to pravda, nebo klam“ (Stejskal, 2008). 

 

7.2 Česká beletrie  

Následující trojice knih představuje můj subjektivní preferovaný výběr české původní 

literatury o ayahuasce. Jedná se o výběr reprezentativní, z tohoto důvodu sem 

nepatří knihy, které líčí zážitky z výprav do Amazonie a mnohdy se v nich objevují 

reklamy na organizátory těchto expedic. V žádném případě však nesnižuji literární 

kvality těchto knih34. 

7.2.1 Ivan Velíšek: Cesta s ayahuaskou  

Kniha cestovatele a fotografa Ivana Velíška je psána velmi upřímným, osobitým 

stylem. Několikrát navštívil Peru, kde vyzkoušel více ayahuasquerů, podstoupil např. 

obřad od samotného zakladatele centra Takiwasi, Jacquea Mabita. V roce 2004 a 

2007 pobýval několik týdnů u šamana dona Juana a užíval ayahuascu téměř každý 

den. Zároveň konzumoval i doporučené výtažky z bylin, jejichž působením a 

kombinací ayahuascy a šamanových schopností došlo k vyléčení Velíškových dávných 

nemocí a problémů - zmizely bolesti zad, nedoslýchavost na jedno ucho a problémy 

s plícemi. Pobyt v Peru vyléčil také jeho syna, kterého dlouhodobě trápily problémy se 

žaludkem.  

                                                 
34

 Např. knihy Přežil jsem sám sebe: Putování po Peru (Honza Rudzinskyj) nebo Arco Iris: Cesta duhy, cesta hada 
(Marie K. Matoušková). 
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Své zážitky s ayahuascou popisuje jako nádherné zkušenosti a současně jako velice 

dobré rady a doporučení. Ayahuasca spálí ego a ukáže člověku krásu pokory v jednotě 

všeho se vším. Umožňuje dostat se do stále hlubšího a hlubšího podvědomí, člověk se 

dostává až za hranici osobní smrti, pozná nekonečnou jednotu a spojení všeho. 

Ayahuasca probudila ve Velíškovi léčitelské schopnosti, zprostředkovala mu setkání 

s jeho zesnulými blízkými, proměnila ho ve zvíře a ukázala mu život v celé jeho 

nádheře (Velíšek, 2008). 

„Pak jsem se dostal do města, měl vidiny města. Všude beton, pravé úhly a nebylo to 

moc přátelské. Tady přece nemůžu být orlem. Zase jsem se soustředil a byl jsem 

vážka. Létal jsem a všechno jsem si prohlížel“ (Velíšek, 2008, s. 155). 

 

7.2.2 Hana Andronikova: Nebe nemá dno  

V knize psané formou deníku se autorka vyrovnává se smrtí svého otce a zároveň 

reflektuje cestu, po které se vydala, když jí byla v roce 2008 diagnostikována rakovina 

prsu. Téměř okamžitě se rozhodla odcestovat do Peru a léčit se ayahuascou. Tato 

myšlenka jí dle jejích slov sama skočila do hlavy. Důvodem byla její víra v to, že 

nejprve musí být nemocná duše, aby onemocnělo tělo. Také vídala ducha havrana, 

který jí cestu poradil. Odjela tedy léčit svou duši do pralesa, kde jí místní šaman 

Enrique poradil, aby se v první řadě pokusila splynout s přírodou. Pokud se jí to 

povede, příroda jí poskytne sílu a vyléčí ji. Duchové Enriqueovi řekli o zvláštních 

schopnostech, kterými Andronikova disponuje. Ta mu potvrdila, že se v dětství cítila 

být jiná než ostatní; měla v sobě více lidí, hlasů, obývala jiné vesmíry, vídala duchy. 

Hlavní náplní pobytu v pralese bylo zabývat se sama sebou, čehož dosahovala 

pobytem v izolaci a přísnou dietou. S ayahuascou se spřátelila, přestala se jí bát a tím 

ji ovládla. „Mami, je to zvláštní, to přátelství s bylinou. Držela mě za ruku, pořád 

cítím její stisk; něco ve mně oživila. Nezapomeň, řekla, že ty sama jsi květina. 

Vzpomínáš, jak z tebe rostlo kvítí?“ (Andronikova, 2010, s. 87). Při obřadech mluvila 

plynně španělsky, ačkoliv se jazyk teprve začínala učit. Postupně kromě ayahuascy 

užívala i jiné léčivé rostlinné přípravky, například na pouštění emocí ven z těla. Po 

třech měsících v džungli měla vidiny pouště a starého indiána. Rozhodla se za 

vidinami odcestovat do Nevady, kde prožila rituál potní chýše. Půl roku po 

diagnostikování rakoviny se vrací zpět do Prahy a zahajuje léčbu chemoterapií, jelikož 

rakovina se mezitím rozšířila (Andronikova, 2010).  
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Hana Andronikova dne 20. prosince 2011 rakovině podlehla. Kniha Nebe nemá dno 

získala Cenu čtenářů Magnesia Litera 2011. 

 

7.2.3 Jiří Kuchař: Ayahuasca aneb tanec s bohy  

Redaktor časopisu Regenerace potkal roku 1997 malíře Otto Plachta, který ho 

inspiroval svým vyprávěním o ayahuasce a rozhodl se přijet za ním do Peru. 

Důvodem byly jeho osobní problémy a snaha vyrovnat se s tragickou smrtí bratra. 

Dopředu o ayahuasce nic nečetl, jeho jedinou přípravou na cestu bylo studium 

španělštiny. Období, kdy v Peru podstoupil několik ceremonií, považuje za největší 

dobrodružství svého života. Ayahuascový zážitek popisuje jako totální duševní očistu, 

zpověď, která vás svleče z duše a stáhne kůži zaživa. Cestoval světem a krajinami, 

pochopil, že největší význam má láska ke stvořenému. Přiznává, že byl jistou dobu 

ayahuascou posedlý, nezvládal onu hadí sílu, která ho přiváděla téměř k šílenství. 

S tímto problémem mu pomáhali šamani v Peru a po návratu do České republiky i 

známý léčitel. 

Kniha obsahuje nejen osobní Kuchařovy zážitky, ale také kapitoly zabývající se 

historií objevování ayahuascy, možností léčby ayahuascou, životem Pabla Amaringa 

apod. Nechybí odborný popis ayahuascového rituálu, úvahy o šamanismu, energiích, 

egu, vědomí a globalizaci ayahuascy. Kuchař je také autorem knihy Santo Daimé, ve 

které románovou formou líčí poselství stejnojmenné církve (Kuchař, 1998). 

„Začala pro mě noc, nejdelší v mém životě, noc, během níž mě ayahuasca proměnila 

ve zvíře, abych mohl vzlétnout k nebi jako pták, noc, během níž se celá moje 

stavebnice zbortila, aby mi jí vzápětí liána smrti pomohla postavit znovu, ale 

poněkud jinak“ (Kuchař, 1998, s. 21). 

 

7.3 Výpravy do Amazonie  

7.3.1 Jan Rostlinka  

Šaman se jménem Jan Rostlinka je asi nejznámějším u nás. Lidé o něm mluví 

jednoduše jako o Honzíkovi. Působí v Ekvádoru v oblasti horní Amazonie, zkušenosti 

získával od mnoha tamějších šamanů i od šamanů v Peru. Svou práci hodnotí jako 

poslání, způsob, jak „pomoci Matce Zemi a uskutečnit Velkou Proměnu lidí a života 
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na planetě.“ Je pouze prostředníkem, rostliny jsou léčitelkami. Sám zdůrazňuje, že 

není a nebude akulturovaným indiánem a věří, že důležitější než barva pleti a původ 

šamana je „přísná zaučovací i následná pracovní dieta, pravdomluvnost, poctivost a 

abstinence od alkoholu“ (Rostlinka, n. d.). 

Cena 19.400kč za 12 dní pobytu zahrnuje dopravu z letiště, ubytování v ekologickém 

centru v soukromé přírodní rezervaci v džungli, zajištění plné penze (zdravé jídlo dle 

diety), výlety, 4 ceremonie s ayahuascou, práci s mnoha jinými posvátnými 

rostlinami, rituály očisty a individuální konzultace. Letenky do Ekvádoru se pohybují 

v cenové hladině 18 – 20.000kč, celkově je tedy nutné počítat minimálně s cenou 

40.000kč (emailové sdělení, 2013). 

 

7.3.2 David von Ava  

Šaman David von Ava pravidelně pořádá výpravy do Peru. Účastníky výprav si pečlivě 

vybírá, upřednostňuje své pacienty a zájemce o dlouhodobou hlubokou práci. S těmi 

se také před výpravou vždy osobně setká, jelikož si je vědom náročnosti výprav po 

psychické i fyzické stránce. Expedice jsou orientované především na „poznání 

šamanismu ve smyslu, jak se stát sám sobě šamanem, tedy uvědomělou a 

integrovanou osobností schopnou nenahraditelným způsobem pomoci sobě i 

druhým“. V průběhu výpravy účastníci nezůstávají na jednom místě, cestují na různá 

silová místa, kde podstupují ayahuascové rituály. Doplňující aktivitami jsou treky 

v horách i džungli, očistné koupele a působení silových zón. Cesta do Peru může 

přispět k urychlení duchovního vývoje, aktivaci mimosmyslového vnímání, utřídění 

hodnotového systému a celkově smysluplnějšímu životu. Předpokladem je ovšem 

aktivní práce se sebou samým, i po návratu z Peru. Celková cena za 14 dní je v případě 

výhodného nákupu letenky 1.333 eur, tedy cca 35.000kč. Obsahuje tři ayahuascové 

obřady s možností jejich dokoupení na místě (von Ava, n. d.). 

 

7.3.3 Život postaru  

Občanské sdružení Život postaru, které vzniklo v roce 2012, je projektem rodinného 

příslušníka rodiny Grefových a jeho české manželky. Rodina Grefova etnicky náleží 

k indiánskému kmeni Kichua. Žijí na okraji ekvádorského pralesa v rodinné 

komunitě, ve které se snaží udržovat svůj rodný jazyk a tradiční způsob života. 
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Rodina si finančně přilepšuje ekoturismem, turisté mají možnost strávit libovolně 

dlouhou dobu životem v komunitě, poznávat přírodu v pralese, zkusit si obstarat 

vlastní jídlo, podílet se na výrobě kánoe, lesního přístřešku apod. Cílem je poznat 

tradiční chod rodiny a starodávnou indiánskou moudrost. Součástí jejich kultury je 

také samozřejmě šamanský systém léčení. Grefovi nabízejí několik typů pobytů, 

jedním z nich je pobyt léčebně šamanský. Zahrnuje 18 dnů strávených s rodinou 

v džungli, šest ayahuascových ceremonií, ubytování, stravu a výlety do blízkého okolí. 

Ceny jsou dvojí, záleží, jestli dá účastník přednost výletům a relativnímu pohodlí 

nebo upřednostní pracovní pomoc rodině. Cena bez letenky je s pracovní pomocí 

1 250 dolarů, bez pracovní pomoci 1 500 dolarů, tedy v rozmezí 25 – 30.000kč. 

Život postaru se momentálně snaží získat finance na odkoupení strategicky 

důležitého pozemku, který sousedí s jejich komunitou. Tímto pozemkem, dosud 

nedotčeným pralesem, protéká řeka, na které jsou indiánské komunity životně závislé 

a v případě odkoupení pozemku těžařskou společností hrozí její znečištění, což by 

mělo dalekosáhlé důsledky pro celou oblast. Rozhodli se tedy prostřednictvím 

přednášek a fundraisingu oslovit českou veřejnost, aktuálně mají vybranou polovinu 

potřebné částky (Život postaru, 2013). 

7.3.4 Petr Chobot 

Petr Chobot pořádá několikrát ročně expedice do Peru, účastníci se při nich setkají na 

různých místech s několika šamany. Ayahuascové ceremonie se odehrávají nejen 

v džungli, ale i v horách či na poušti. Expedice trvají 14 dní a cena bez letenky je 

2.800 dolarů, v přepočtu 53.000kč. Jak Chobot důrazně upozorňuje, expedice nemají 

turistický charakter, jsou zaměřeny na „sebepoznání, hlubokou očistu celého 

organismu a biopole včetně velmi silné detoxikace, odstranění zdravotních 

problémů, odstranění životních překážek, rozvoj léčitelských schopností, rozvoj 

jasnovidných schopností, poznání pravé tváře reality a vědomý kontakt s nejvyšší 

božskou silou - absolutním vědomím“ (Chobot, n. d.). 

Chobot pracuje se systémem nahrávek, které účastníci v přesně zvoleném pořadí 

poslouchají v přehrávači mp3, ve volných chvílích i po šamanské ceremonii. 

Nahrávky jsou dvojího typu, jedná se o léčebné meditace zaměřené na aktivaci 

energetických center a dále o technologii vibračních kmitů Hemi-Sync®. Tato 

technologie umožňuje „vyladit“ mozek a dosáhnout tzv. synchronizace mozkových 

hemisfér.  
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 EMPIRICKÁ ČÁST 

8 Metodologie výzkumu  

8.1 Shrnutí dosavadních výzkumů  

V uplynulých dvou desetiletích byla uskutečněna řada výzkumů, které se zabývaly 

ayahuascovým fenoménem. Bohužel stále jsou výzkumy značně limitovány 

nelegálním statutem ayahuascy. Naprostá většina z nich se uskutečnila v prostředí 

ayahuascových synkretických církví a kladla důraz na následky dlouhodobého užívání 

ayahuascy. Výzkumy byly realizovány mezi neošamany i mezi drogově závislými, 

v západním prostředí byl kladen důraz především na možnosti využití ayahuascy 

v psychoterapii. Výzkumů, které se týkají uživatelů mimo prostředí ayahuascových 

církví, je překvapivě velmi málo. Nejznámějším je již zmiňovaný výzkum Michaela 

Winkelmana mezi účastníky ayahuascového retreatu. V českém prostředí nastínila 

tuto problematiku Romana Lukášová, studentka filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. V bakalářské práci Ayahuasca v kulturních kontextech Peru a 

České republiky z roku 2011 se zabývá aspekty souvisejícími s ayahuascovým rituálem 

a soustředí se na jejich komparaci. Věnuje se zejména důvodům absolvování rituálu, 

dodržování diety, hledání kontaktů na pořadatele ceremonií a přínosu ayahuascy do 

života jejích uživatelů. Výzkum realizovala mezi pěti jedinci, kontakty získala 

prostřednictvím internetového serveru zaměřeného na uživatele halucinogenních 

drog. 

 

8.2 Výzkumný cíl a otázky vlastního empirického šetření  

Cílem výzkumu je charakterizovat osobnosti uživatelů ayahuascy - jejich motivace, 

očekávání a záměry, připravenost na rituál a následné zhodnocení průběhu a přínosu 

rituálu. Dále se pokusím zmapovat výskyt a aspekty ayahuascových rituálů. Na 

základě prvního proběhlého výzkumu v České republice jsem se rozhodla stanovit 

dvě základní hypotézy: 
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Hypotéza 1: Uživatelé ayahuascy vyznávají výrazně jiný životní styl35 než 

většinová populace. 

Hypotéza 2: Ayahuascový zážitek je vnímán jako pozitivní životní 

zkušenost.  

Jako nástroj k ověřování hypotéz a splnění cílů výzkumu jsem zvolila kvalitativní 

výzkum, který je vhodný k získání podrobného popisu a interpretaci fenoménu. 

Obzvláště užitečný je při počáteční exploraci fenoménu, což se dotýká předmětu 

našeho zájmu (Hendl, 2012).  

 

8.3 Výzkumný soubor a strategie metod výběru 

8.3.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor reprezentuje deset vybraných jedinců, kteří splňují tato kritéria: 1) 

alespoň jednou absolvovali jakýkoliv ayahuascový rituál 2) mají dlouhodobé bydliště 

v Praze. Všechny respondenty dále spojuje česká národnost. Informátoři byli 

rovnoměrně zastoupeni v pohlaví, vzorek tvořilo pět žen a pět mužů. Věkový rozptyl 

informátorů se pohyboval od 29 do 57 let. Účastníci byli informováni o účelu a 

okolnostech výzkumu a od všech jsem získala pasivní informovaný souhlas s účastí ve 

výzkumu. Čtyřem účastníkům jsem na jejich přání změnila jméno, ostatní s uvedením 

svého křestního jména souhlasili.  

 

8.3.2 Vymezení pojmu ayahuascová subkultura 

Jak uvádím v názvu práce, mým cílem výzkumu je ayahuascová subkultura v Praze. 

Rozhodla jsem se soustředit na oblast Prahy ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že 

taktéž bydlím v Praze, a očekávala jsem tudíž snazší podmínky při provádění 

výzkumu. Druhým důvodem jsou platy obyvatel Prahy, které jsou nejvyšší v České 

republice. Jelikož jeden rituál stojí v průměru 2.000kč a zvykem bývá absolvovat 

alespoň dva v řadě, je nutné počítat s minimální částkou 4.000kč. Pokud se někdo 

rozhodne cestovat za ayahuascou do Jižní Ameriky, vyjde ho cesta na 40.000 – 

50.000kč. Předpokládala jsem tedy, že mezi obyvateli Prahy, jejichž životní úroveň je 

                                                 
35

 Životní styl chápeme jako typické společné rysy životního způsobu, které jsou charakteristické pro převážnou 
většinu členů určité skupiny. 
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hodnocena jako výjimečně vysoká, snáze najdu jedince, kteří jsou ochotni utrácet za 

poznání sebe sama. 

Subkulturou rozumíme „kulturu osobité menšinové skupiny v rámci kultury 

většinové, převládající nebo oficiální“ (Jandourek, 2001, s. 243). V případě uživatelů 

ayahuascy se sice nejedná o homogenní skupinu, ale jedinci vykazují podobné znaky, 

kterými se odlišují od oficiální kultury. Spojuje je zájem o společný artefakt, jímž je 

ayahuasca samotná a sdílejí podobný životní styl, především názorovou orientaci. 

Jedinci se sice převážně setkávají a seznamují na ayahuascových ceremoniích, 

v průběhu výzkumu jsem ale zaznamenala i jejich zájem o vzájemné zprostředkování 

kontaktů, a zájem o potkávání se i mimo ceremonie. 

   

8.3.3 Metody výběru 

Zvolila jsem nepravděpodobnostní metody výběru, konkrétně kombinaci 

zahrnující výběr vzorku metodou sněhové koule, metodu záměrného výběru a metodu 

výběru souboru samovýběrem. Z okruhu mých známých pocházeli dva informátoři, 

načež jsem metodou sněhové koule (tzv. nabalováním, neboli způsobem, kdy jsou 

informátoři oslovováni na základě doporučení předchozích informátorů) získala další 

tři (Hendl, 2012). Další dva informátory jsem získala na prvním ayahuascovém 

rituálu, kterého jsem se účastnila. Tento způsob reprezentuje metodu záměrného 

(účelového) výběru, kdy jsou účastníci výzkumu cíleně vyhledáváni dle určitého 

kritéria. Poslední tři účastníci mě kontaktovali na základě inzerátu, který jsem 

umístila na facebookové stránky příznivců Petra Chobota36. Účastníci sami aktivně 

projevili zájem zapojit se do výzkumné studie (motivace k účasti nebyla podmíněna 

žádnou finanční či jinou odměnou). Tento postup představuje metodu výběru 

souboru samovýběrem (Miovský, 2006). Výše uvedené ilustruje poměrnou náročnost 

získání respondentů. Mnozí oslovení jedinci na mou žádost nereagovali nebo účast ve 

výzkumu odmítli. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů nemůže být výzkum pokládán za 

reprezentativní. 

 

 

                                                 
36

 Viz podkapitoly 7.1.2 a 7.3.4. 
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8.4 Sběr dat 

K získání kvalitativních dat jsem použila metodu pozorování a metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Účast na ayahuascovém rituálu lze hodnotit 

jednak jako introspektivní metodu pozorování (sebereflexi), jednak jako metodu 

extrospektivní, kdy se v mém případě jednalo o skryté zúčastněné pozorování. Jak 

uvádí Michal Miovský (2006, s. 144), „klademe-li na vědu požadavek 

kontrolovaného a systematického rozvíjení poznatků, pak tento požadavek 

samozřejmě musíme vztáhnout rovněž na proces sebereflexe výzkumníka“. Metoda 

skrytého zúčastněného pozorování byla použita pouze za účelem vizuálního popsání 

rituálů, z důvodů etických a taktéž z důvodu krátkého časového setrvání na rituálu. 

Hlavní metodou sběru dat je tedy polostrukturovaný rozhovor. Tento typ rozhovoru 

umožňuje tazateli dle potřeby zaměňovat pořadí otázek a případně otázky v průběhu 

výzkumu přidávat, přičemž je zachováno určité závazné schéma, tzv. jádro interview 

(Miovský, 2006). Obvykle jsem respondenty na začátku nechala mluvit o své 

zkušenosti (a zmínila jsem zkušenost vlastní) a poté jsem dotazy doplňovala chybějící 

informace. Rozhovory byly vedeny v příjemné, spontánně neformální atmosféře, 

pouze s jedním respondentem jsme si vykali. Zajímala mne osobnost respondenta, 

ptala jsem na drogové zkušenosti, zkušenosti s meditací37, postoje k ekologii, 

alternativní medicíně a náboženství, dále na okolnosti průběhu rituálu, získání 

kontaktu, předchozí informovanost o ayahuasce apod. Věnovala jsem rovněž 

pozornost vnímání místa rituálu a osobnosti šamana. Poslední otázky směřovaly 

k shrnutí ayahuascové zkušenosti, jak ji celkově respondenti vnímají a zda by ji 

doporučili. Rozhovor jsem vždy ukončovala otázkou, ve které mě zajímalo, jaká první 

asociace se respondentům ve spojitosti s ayahuascou vybaví. 

 

8.5 Analýza dat 

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon s předchozím svolením respondentů. 

Audiozáznamy jsem převedla metodou transkripce do textové povahy a poté jsem 

provedla tzv. redukci prvního řádu, čímž je myšlen „proces transformace doslovné 

transkripce záznamu interview do plynulejší podoby, vhodnější pro další 

analytickou práci“ (Miovský, 2006, s. 210). Vznikly tak podrobné profily 

respondentů, ve kterých nalezneme odpovědi na výše zmiňované otázky. 

                                                 
37

 Společným rysem meditace a ayahuascové zkušenosti je mimořádný stav vědomí. 
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8.5.1 Profily respondentů 

Profily jsou pro přehlednost řazeny od nejmladších respondentů po nejstarší, nejprve 

uvádím profily žen, poté mužů. 

Ženy 

Ema – respondentka č. 1 

 Věk: 29 

 Vzdělání: vysokoškolské 

 Profese: asistentka 

Ema již od 18 let, kdy začala intenzivně praktikovat meditaci, pracuje na své duchovní 

praxi. Preferuje mix křesťanství a východních náboženství. Ayahuascu vnímá jako 

součást své duchovní cesty. V dospívání experimentovala pouze s marihuanou a 

extází. K ayahuasce se dostala přes svou matku, kterou zajímá šamanismus. První 

rituály absolvovala společně se svou matkou a sestrou v Ekvádoru, dalších rituálů se 

taktéž společně účastnily v České republice, se stejným šamanem. Ema byla posléze 

ještě v Holandsku, kde se účastnila rituálu v církvi Santo Daime. Celkově absolvovala 

12 – 15 ceremonií, přesný počet si nepamatuje. Jejím záměrem byla „fyzická i 

psychická očista a duchovní probuzení…. i přesto, že se jedná o náročný proces a 

zažívám těžké stavy“. V ceremoniích plánuje pokračovat i nadále, ale v menší 

intenzitě, jelikož látky měnící vědomí by součástí duchovní praxe být neměly. Před 

všemi ceremoniemi Ema dodržovala vyžadovanou dietu (je vegetariánka) i sexuální 

abstinenci.  

V Ekvádoru probíhal obřad ve skupině sedmi lidí, všichni se mezi sebou znali. Podíleli 

se na přípravě ayahuascy, sami si liánu očistili a rozdrtili na vlákna. Obřady začínaly 

po setmění ve venkovním přístřešku, přítomen byl český i nativní šaman, český 

šaman plnil funkci pomocníka a překladatele. Součásti obřadu byly fyzické očisty i 

šamanský zpěv icaros. Ema zažívala fyzickou i psychickou nevolnost, obavy, pláč a 

intenzivní, až obtěžující vize, obrazy a barvy. Nejsilnějším zážitkem pro ni byl „pocit 

na zbláznění. Od pasu nahoru jsem neexistovala, od pasů dolů ano...počítala jsem 

na centimetry pocit, než se zblázním definitivně. Pomohla mi očista metličkou od 

šamana, dokázala jsem se odpoutat od zbytku existence a prožít smrt svého 

fyzického těla. Prožila jsem pocit nekonečna a naplnění. Poté jsem neskutečně 

dlouho plakala a smála se - obojí dohromady“. V České republice probíhaly obřady 

obdobně, odehrávaly se v jurtě, český šaman zde působil sám. V Holandsku zažila 
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Ema obřad Santo Daime, kde bylo zhruba 200 lidí, všichni v bílém oblečení, zpívali, 

tančili a modlili se. Ema nicméně preferuje šamanský obřad, církevní ji nijak 

nenadchnul. Ayahuascu charakterizuje spojením „léčivá liána“. 

 

Linda – respondentka č. 2 

 Věk: 32 

 Vzdělání: středoškolské 

 Profese: soukromá lektorka anglického jazyka 

Linda je nejzkušenější účastnicí ayahuascových rituálů, zažila jich nejméně třicet. 

V roce 1999 prožila dle ní jeden z prvních ayahuascových rituálů v České republice. 

Rituálu se účastnila spolu se svou tetou. „Bylo mi osmnáct, zrovna jsem dokončila 

školu a moc jsem nevěděla, co se sebou. Přišla nabídka od člověka, kterému jsem 

věřila, tak jsem si řekla, proč to nezkusit…“ Před prvním rituálem o ayahuasce nic 

nevěděla, plně důvěřovala přítomnému vůdci rituálu (nejednalo se o šamana). Obřad 

nebyl řízen, účastníkům byla pouze nalita ayahuasca („každý dostal podle zásluh“) a 

poté byli ponecháni svému osudu. Na mou otázku, zda neměla Linda obavy, mi bylo 

odpovězeno „a čeho bych se měla bát, co nejhoršího se může stát“. Velice brzy „přišly 

monumentální vize, které se propojily s fyzikální úrovní…bylo to nejslastnější 

zvracení, které jsem v životě zažila“. Pamatuje si, že ji další účastník hodiny hladil po 

zádech a uklidňoval ji; dodnes jsou spolu v kontaktu. Do té doby měla zkušenosti jen 

s alkoholem, ovšem po rituálu začalo období experimentování, které vnímá jako 

„práci na sobě“. Linda má zkušenosti s marihuanou, kaktusem San Pedro, 

psilocybinovými houbami, ibogou, meskalinem, ketaminem, LSD, extází, DMT, DET, 

DPT. Dva roky po prvním rituálu jela do Peru na expedici s Petrem Chobotem, další 

rituály absolvovala v Peru „na vlastní pěst“ se svým přítelem a známými, zúčastnila se 

několika rituálů v České republice. V Peru pod vedením Petra Chobota (více viz oddíl 

7.3.4), byli šamani většinou přítomni jen na začátku při nalévání ayahuascy, potom 

účastníci pracovali sami se sebou. Nepřítomnost šamanů Linda uvítala, „přijde mi to 

jako folklor, všechna ta péra, barevné oblečení a divné písně“. Pod vlivem ayahuascy 

prožila mnoho vizí a stavů, zásadní je pro ni smrt ega, „rozpadla jsem se na tisíc 

kousků“ a znovuobnovení jednoty. S přáteli v Peru si zakoupili ayahuascu od jedné 

šamanky, kterou poté téměř každý den po dobu deseti dní pili. Několika rituály se 

„doslova prosmáli, tvořili vesmíry“…Linda zde zmiňuje uvědomění si klesající 
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intenzity na fyzické úrovni - snižují se pocity úzkosti a procesy očisťování. Dietu 

dodržovala Linda jen zpočátku. „Časem jsme s přáteli zjistili, že je to blbost…je dobrý 

mít co zvracet“. Ayahuasca způsobila v životě Lindy zásadní předěl. Po prvním 

pobytu v Peru dala výpověď v práci („dělala jsem materiálovou referentku, strašná 

práce….ayahuasca ti zpřehází hodnoty, přestaneš lpět na materiálnu…chtěla jsem 

víc času, ale je to dvousečné, máš čas zpracovávat svoje soukromá osobní i vztahová 

dramata - ayahuasca má příšernej smysl pro morálku a svědomí“), nějakou dobu 

žila a pracovala v Kalifornii. Po návratu zpět do Prahy se živila různě, momentálně 

občas doučuje angličtinu. Další ayahuascové ceremonie vyloženě neplánuje – „jsou 

humánnější způsoby, jak něco zažít“ – ale nebrání se jim. Jako první asociace se jí 

vybaví slovo „ája38“.  

 

Veronika – respondentka č. 3 

 Věk: 37  

 Vzdělání: středoškolské 

 Profese: v době konání rituálu IT manažerka, nyní nezaměstnaná 

Veronika je jedním z informátorů, který má bohaté zkušenosti s drogovým 

experimentováním. Zkusila marihuanu, psilocybinové houby, pervitin, kokain, extázi, 

LSD a DMT. Zajímá se o komunitní život, přírodní stavitelství, pomoc menšinám, 

využití bylinek; její snahou je žít tak, jak kdysi bylo přirozené. Momentálně záměrně 

nepracuje, a tento stav „skvělý svobody“ jí vyhovuje. Věří sama v sebe a tvrdí, že je 

důležité nebát se života. Momentálně se „duchovně hledá“ a snaží se být tolerantní 

k těm, kteří jsou na jiné úrovni hledání. Občas se snaží meditovat. O ayahuasce 

poprvé slyšela od svého kamaráda jogína, „…kde jinde než v hospodě“. 

Veronika prožila rituál, kde byl přítomen ekvádorský šaman. Dopředu se na rituál 

připravovala četbou knih a zhlédnutím několika dokumentů. Rituál vnímala jako 

součást své cesty a možné splynutí s Universem. Nic neočekávala, i když jak se 

smíchem přiznala, „samozřejmě že bych byla ráda, kdyby se zachvěla zem“. Dietu a 

sexuální abstinenci dodržela dle pokynů ve zvacím dopise. Podstoupila celkem čtyři 

rituály, další plánuje dle potřeby. První a druhý rituál hodnotí hlavně jako 

„pročisťovací“, pamatuje si z nich opakující se vizi spirály. Dalším dvěma rituálům 

                                                 
38

 Jedná se o časté slangové označení ayahuascy. 
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předcházely rituály s tabákem. Viděla kaleidoskop tváří a temné vize, snažila se 

„nevyděsit se k smrti“. Součástí jednoho rituálu byl kolektivní zpěv manter a 

opakování zvuků, tento zvukový doprovod hodnotí příjemně. Místo celkově hodnotila 

pozitivně, jen se tam vyskytovalo „pár ukecanejch osob, co si chtějí něco dokazovat“. 

Šamanovi naprosto důvěřovala, bez něho by obřad nepodstoupila. O svém zážitku 

mluví, jen když na toto téma přijde řeč. Ayahuascu vnímá jako „Rostlinu Učitelku“. 

 

Vladana – respondentka č. 4 

 Věk: 42 

 Vzdělání: středoškolské, momentálně studuje vysokou školu 

 Profese: tantrická masérka 

Vladana žije velmi pozoruhodný život, zajímá se o sexuologii, tantru, práci s tělem, 

hraje divadlo. Kdysi měla problémy s alkoholem a součástí jejího života byly i drogy – 

marihuana, LSD, kokain, pervitin, extáze. Vědomě medituje přes rok, věnuje se 

cvičení tai chi. V náboženství vidí omezení, věří v sebe sama, mír, lásku a spojení lidí. 

Těšila se na vize a přála si, aby jí ayahuasca „pomohla dostat pryč to, co k ní nepatří“. 

O ayahuasce slyšela od své kamarádky a už za tři měsíce jela na svůj první rituál. 

Celkově podstoupila tři rituály, jejichž součástí byl jeden vícedenní Vision Quest39. 

Rituály vedl indiánský šaman, dle Vladany potomek indiánů kmene Lakotů. Deset dní 

před rituály nepila alkohol a jedla lehká zdravá jídla. Nyní žije ve vědomém celibátu. 

Vladana si téměř detailně vybavuje všechny rituály. V prvním rituálu se fyzicky i 

psychicky očisťovala, cítila pocity viny, pokory, vděčnosti, radosti. Od ayahuascy 

obdržela pokyny, aby se v budoucnu i nadále věnovala tantře a tanci. V průběhu 

rituálu cítila nutkání k tanci, nejprve se snažila odporovat, ale poté tančila. „Dokonce 

jsem byla schopná udělat provaz, který normálně neumím!“ Pociťovala obrovskou 

radost, vděčnost a sílu, a věděla, že nejsme na světě sami. Při druhém rituálu měla 

v sobě prý moc ega, za což ji Rostlina vytrestala. Žádala ji o odpuštění, doslova prý 

líbala zem. Pociťovala potupu, své vlastní prohry, „malost“ oproti systému. Často 

zvracela. Poté došlo k prolomení ega a smíření se s ním. Třetí rituál v sobě zahrnoval 

Vision Quest. Jeho součástí byla úvodní potní chýše, po níž byli účastníci jednotlivě 

„umístěni“ na blízká místa konání rituálu, tak, aby byli po celou dobu osamoceni 

                                                 
39

 Původní označení pro rituál severoamerických indiánů, jehož účelem bylo hledání vlastní, osobní vize.  
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(louky, skály, les, místa u řeky apod.). Shodou okolností se rituál odehrával v místě, 

kde byla Vladana v dětství na pionýrském táboře. Vladaně bylo přiděleno místo na 

skále, ze kterého se tři dny nesměla vzdálit. Neměla k dispozici žádné jídlo ani pití. 

Doléhaly k ní zvuky z tábora, zpěv a bubnování. Vision Quest popisuje jako dobu 

absolutního zbystření smyslů, pozorovala pohyb hvězd, barvy byly nádherně jasné, 

komunikovala s přírodou, nalézala v ní ornamenty a určité kódy. Vzpomínala na 

dětství a snažila se ze sebe dostat pryč vše negativní, hlavně problémy s matkou. 

Obzvlášť vzpomínala na vizi obživlých stromů s vrásčitými tvářemi, sdělili jí, že má 

právo na lásku a na odpočinek a měla by sama sobě odpustit. Oznámili jí, že „vše je 

v pořádku, lidstvo i planeta, všichni se léčíme a svět se proměňuje…budeme 

zachráněni“. Cítila k nim a od nich bezpodmínečnou lásku. Druhý den jí šaman 

přinesl ayahuascu, třetí den jablko a vodu. Po Vision Questu následovala závěrečná 

společná ayahuascová ceremonie, spojená s bubnováním, zpěvem a tancem. Pro 

Vladanu představovala asi zatím nejsilnější životní zážitek vůbec. Viděla život 

v podzemní, „oživlé bytosti v hlíně s očičkama a pusinkami, prožívali s námi všemi 

ceremonii“. Zjevili se jí obličeje dvou náčelníků z jiné galaxie, krásné, archetypální 

tváře s rysy mnoha civilizací (dodnes je občas vídá40). Viděla obličej svého budoucího 

partnera a cítila lásku, její závěrečnou vizí bylo namalované srdce propíchnuté 

indiánským perem. Ayahuasca pro ni znamená „nekonečno“. 

 

Šárka – respondentka č. 5 

 Věk: 45  

 Vzdělání: středoškolské  

 Profese: trenérka fitness 

Šárka nemá žádné zkušenosti se syntetickými drogami, z přírodních drog vyzkoušela 

pouze marihuanu. Dříve měla problémy s alkoholem, nyní je abstinentka. Dva roky 

                                                 
40

 V této souvislosti bych ráda uvedla názor Stanislava Grofa (2000), který zmiňuje, že setkávání se 

s duchovními průvodci v různých životních situacích může být následkem silného šamanského zážitku. Průvodci 

mohou být i různá silová zvířata, což ilustruje např. životní příběh spisovatelky Hany Andronikové (oddíl 7.2.2), 

která vídávala duchy havrana a vlka. 
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intenzivně cvičí jógu, rok a půl se zabývá meditací, baví ji filozofie. Je ateistka, což ale 

neznamená, že není otevřená veškerým duchovním směrům.  

O ayahuasce se dozvěděla od své kamarádky, která praktikuje meditaci. Po zhlédnutí 

pár dokumentů na YouTube se rozhodla pro absolvování ceremonie. Jejím zámětem 

bylo (a je) rozšiřování vědomí, raději si však dopředu nevytvářela žádná očekávání. 

Dodržovala předepsanou dietu i sexuální abstinenci. Je vegetariánka a zajímá se o 

zdravý životní styl, takže dietu nevnímala jako omezení. Poprvé absolvovala tři 

ceremonie v řadě za sebou, poté v průběhu pár měsíců dalších jedenáct, celkově tedy 

čtrnáct. Naposledy kombinovala ayahuascové ceremonie s ceremoniemi s tabákem. 

V ceremoniích chce i nadále pokračovat, jsou náročné, ale ví, že jí pomáhají. 

Šárka podstoupila rituál s ekvádorským šamanem. V místě se cítila dobře, ostatní 

účastníky vnímala různě, někteří jí „sedli“ více, někteří méně. Šamanovi věřila, ale jak 

dodává „prvotní pro mě byla víra v Rostlinu, šaman fungoval víceméně jako 

doplněk“. Všechny vize vnímá jako zásadní a osobní, všechny něco sdělují. Ukázaly se 

jí příčiny znovuzrození, jimiž jsou osobní vazby, lpění na lidech v daném životě. 

„Nejsilnější je lpění na vlastním těle, zosobnění se s ním…karma a láska spolu 

souvisejí. Náš život je jen zdání osobní volby“. Při tabákové ceremonii se ve své vizi 

viděla běhat přírodou, byla přeměněná v černou šelmu s velkými tlapami, živě si 

vybavuje volnost a propojení s přírodou. Šárku trápily problémy se zády, které po 

absolvování rituálů odezněly.   

Ayahuascový prožitek vnímá jako nepřenosný, slovy nevysvětlitelný, a proto o něm 

mluví jen se svými nejbližšími. Pokud cítí, že by někomu ayahuasca mohla pomoci, 

tak jí dotyčnému doporučí. Jako první asociace se jí vybaví slovo „lék“. 
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Muži 

Petr – respondent č. 6 

 Věk: 29 

 Vzdělání: středoškolské, nedokončil vysokou školu  

 Profese: IT specialista 

 

Hudba a drogové experimentování jsou Petrovými největšími zálibami, je tedy častým 

návštěvníkem psytrance a techno parties. Vyzkoušel marihuanu, psilocybinové 

houby, extázi, ketamin, amfetamin, extázi, LSD. Zajímá se také o lucidní snění a 

astrální cestování. Na párty potkal slečnu, od které získal informace o ayahuasce a 

kontakt na českou šamanku. Důvodem jeho zájmu o ayahuascu byl zájem o 

psychedelii obecně, ayahuascový prožitek chápal jako posun k jinému typu 

psychedelického zážitku, jako další možný stupeň duchovního vývoje. Před rituálem 

byl informovaný z knih i dokumentů. Očekávání měl, jak později hodnotil, přehnaně 

velké, právě díky přílišné informovanosti. Šamanka, se kterou měl rituál proběhnout, 

vyžadovala od nových účastníků předchozí osobní setkání. Petrovi nabídla před 

absolvováním ayahuascy podstoupit ještě jiný typ rituálu, rituál se žábou kambo. 

Kambo je posvátná amazonská žabička, jejíž sliz se vkládá do otevřené rány (což je 

většinou čerstvá popálenina). Sliz proniká do krevního oběhu, „vyvolává horečnaté 

stavy a zvracení a vizuální halucinace. A věří se, že kambo přináší štěstí.“ 

Ayahuascový rituál se odehrával v jižních Čechách, ve velkém domě obklopeném 

přírodou. Petr se čtrnáct dní předem stravoval dle doporučené diety. Podstoupil dvě 

ceremonie, obě byly zahájeny společnou meditací, pár tělesnými cviky a vyjádřením 

záměrů účastníků. Těch bylo asi třicet a Petr je hodnotí jako zajímavé, příjemné lidi. 

V domě svítily svíce, bylo pološero. České šamance pomáhal bývalý příslušník církve 

Santo Daime pocházející z Afriky. Obě osoby byly pro Petra důležitými průvodci. 

Ayahuascu vnímal velmi fyzicky, chvílemi se točil na místě, vibroval. „Bzučelo mi 

v hlavě, ale snažil jsem se koncentrovat a pracovat s myšlenkami, nechtěl jsem se 

nechat pohltit…navrátil se mi klid do mysli. Viděl jsem hudbu, která obřad 

doprovázela. Celkově jsem očekával silnější vize a pocity. Ayahuascová zkušenost 

mě utvrdila v tom, že mám na sobě dál duchovně pracovat“. O své zkušenosti mluví 

zřídka, ale rozhodně by ji doporučil. Ayahuascu charakterizuje slovem „psychedelie“. 
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Radim – respondent č. 7 

 Věk: 33 

 Vzdělání: vysokoškolské 

 Profese: podnikatel ve finanční sféře 

Radim znal svoji přítelkyni necelé tři měsíce, když mu nabídla jet s ní a její rodinou 

do Ekvádoru, za účelem absolvovat několik ayahuascových ceremonií. „Rád cestuju a 

řekl jsem si, že ji (přítelkyni) alespoň rychle poznám takovou, jaká je….takže jsem 

kývnul. Vůbec jsem netušil, co je to ayahuasca!“ Radim tudíž neměl žádný záměr ani 

očekávání, těšil se na přírodu a obyvatele v Ekvádoru, ohledně ayahuascy cítil jen 

lehkou nervozitu. Do odjezdu si stihl přečíst jednu knihu o ayahuasce, zhruba tedy 

věděl, co ho čeká. Předepsanou dietu dodržoval, ale ne úplně doslova. Sexuální 

abstinenci s přítelkyní zvládli. Původně měl v plánu zúčastnit se všech pěti ceremonií, 

byl ale jen na třech z nich. Okolnosti rituálu byly stejné jako u respondentky č. 1, 

přítomen byl český i nativní šaman. Radim své zážitky shrnul velmi stručně: 

„Ayahuasce jsem se vnitřně bránil, nebyl jsem schopný se jí zcela poddat. Vlastně 

jsem se pořád snažil myslet na to, abych nezvracel. Viděl jsem rozporuplné zvláštní 

věci, hlavně své špatné vlastnosti, které mi ayahuasca ukázala ještě horší, 

zvýraznila je. Tři rituály mi stačily, už jsem tyhle špatné vidiny mít nechtěl. Jasně, 

s odstupem času mi bylo líto, že jsem do toho zážitku nešel naplno…“. I přes tyto 

nepříjemné stavy si Radim uvědomuje pozitivní sílu ayahuascy a kdyby se ho někdo 

zeptal, tak by ayahuascovou ceremonii doporučil. V místě ceremonie se cítil příjemně 

a šamanovi věřil. Ceremonii si zopakovat nehodlá. Ruda ztotožňuje ayahuascu s 

„halucinacemi“. 

 

Honza – respondent č. 8 

 Věk: 36 

 Vzdělání: vysokoškolské 

 Profese: psychoterapeut 

Psychoterapeut Honza zažil v rámci své praxe leccos, je obeznámen např. s technikou 

holotropního dýchání, se spánkovou deprivací, šamanským bubnováním, meditací 

apod. Experimentoval s psilocybinovými houbami, LSD, extází i marihuanou. O 

ayahuascu se poprvé začal zajímat poté, když mu o ní vyprávěli přátele, kteří ji 
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vyzkoušeli v Peru. Jakmile se dozvěděl, že se jeho spolupracovník chystá na svůj již 

druhý rituál, neváhal a přidal se k němu. Podstoupil rituál s ekvádorským šamanem, 

dvě ceremonie ve dvou dnech. Honza popisuje místo, kde se obřad konal: „Samotné 

místo bylo trochu divné, plné psychotických lidí, necítil jsem se tam úplně 

příjemně….celé mi to přišlo jako nenaplánovaná, „hurá“ akce. Okolní příroda a 

šaman, který na svůj věk působil jako silná, klidná osobnost, celkový dojem trochu 

vyvažovaly“. Honza nešel na rituál s nějakým cílem nebo očekáváním, prvotně chtěl 

podpořit svého kamaráda - spolupracovníka, druhotně cítil zvědavost. Jako jediný 

z deseti respondentů při rituálech nezvracel. Z prvního rituálu si vybavuje vidiny 

šroubovice, centrifugy. Transformoval se do orla a viděl sám sebe nádherně létat. 

Pociťoval lásku ke své manželce a cítil obrovskou vděčnost. Při druhé ceremonii se 

prý dost nudil. Svůj zážitek celkově vnímá pozitivně, nicméně ho hodnotí jako „ne 

moc hluboký. Ověřil jsem si, že už v sobě nic nového neobjevím a že už vlastně 

podobné záležitosti podstupovat nemusím, nepotřebuji to“. Ayahuascový rituál by 

rozhodně všem doporučil. Honza má ayahuascu spojenou s „pralesem“. 

 

Viktor – respondent č. 9 

 Věk: 37 

 Vzdělání: vysokoškolské 

 Profese: businessman (podnikatel, finančník, mecenáš) 

Viktor je úspěšný vzdělaný muž mnoha zájmů. Patří k nejbohatším lidem v České 

republice. Má zkušenost s meditacemi Vipassana. Z drog okusil, „co se dalo...kokain, 

heroin, pervitin, samozřejmě trávu a LSD…“ Často a rád cestuje, a v Peru ho neminul 

fenomén ayahuascy, o které pár informací již věděl. Ze zvědavosti se rozhodl 

podstoupit několik rituálů, celkově jich bylo kolem deseti. Dietu ani sexuální 

abstinenci nedodržoval. Rituály se konaly na různých místech v Peru, v džungli, na 

okraji města i na venkově, poznal tedy práci více šamanů. „Podle mě se šamané až 

příliš soustředí na své ego, zatímco šamanky jsou v pohodě, soustředí se při rituálu 

více na ostatní.“ Obsah svých vizí mi Viktor odmítl sdělit, nejsou prý důležité. 

Ayahuascu vnímá jako kosmickou Matku a samotný obřad jako strukturovanou 

ceremonii. Nutné je „vědět, co chci, nazírat věci přímo. Snažit se realitu co nejméně 

interpretovat smysly. Ayahuasca má podle mě smysl jen v pralese, v původním 
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kontextu…trip pro mě ale začíná již na letišti. Nedovedu si představit, že bych 

ceremonii podstoupil v českém prostředí“. Pokud se naskytne příležitost, rád si 

ceremonii zopakuje. Ayahuascovou zkušenost hodnotí jako jednoznačně pozitivní, 

kdy poznal propojenost světa, napojil se na Jedno, na krajinu. Z tohoto důvodu je to 

pro něj zážitek s ekologickým vlivem. Viktorovi se v souvislosti s ayahuascou vybavilo 

sousloví „všechno je jinak“. 

 

Pavel – respondent č. 10 

 Věk: 58 

 Vzdělání: středoškolské 

 Profese: léčitel 

Pavel započal svou duchovní cestu již v dospívání. Je obeznámen s autogenním 

tréninkem, meditací, hypnózou, astrálním cestováním, lucidním sněním, 

parapsychologií, holotropním dýcháním a s šamanskými technikami. Z drog 

vyzkoušel marihuanu, LSD, psilocybinové houby, kokain a pervitin. „Nápad 

vyzkoušet ayahuascu ke mně přišel až nedávno…byl jsem hlavně zvědavý, jestli mi 

odpustí moje hříchy…samozřejmě jsem ji o to nejprve požádal“. Kamarád mu poskytl 

kontakt na organizátory obřadu, řídil se jejich pokyny ohledně diety a sexuální 

abstinence. Pavel byl na jedné ceremonii v Holandsku, poté na dvou ceremoniích po 

dvou sériích v České republice, dohromady tedy na pěti. Všechny vedl stejný šaman, 

Holanďan, který dříve patřil k Santo Daime, ale kvůli názorovým neshodám z církevní 

komunity odešel. Nejdůležitějším poznatkem, který si Pavel z ceremonií odnesl, je 

prožitek všeobjímací lásky. „Vycházelo mi ze srdce jasné světlo…měl jsem pocit, že 

bych dokázal obejmout celou zeměkouli!“ V Holandsku byla při obřadu přítomna i 

šamanova žena coby pomocnice, která účastníky obcházela a hudebním mosazným 

nástrojem harmonizovala jejich srdeční čakry. V České republice byl poslední obřad 

narušen jedním účastníkem, který si na poslední chvíli účast rozmyslel, z obřadu 

odešel a narušil tím energii kruhu. Jinak hodnotí Pavel obřady i osobnost šamana 

pozitivně. Další ceremonie plánuje jako „součást cesty a seberozvíjení se…chci se 

zdokonalit v rozšiřování vědomí“. O své ayahuascové zkušenosti se rád dělí 

s ostatními lidmi a rituál doporučuje. Pavel charakterizuje ayahuascu jako „Matku 

Rostlin“. 
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8.5.2 Typologie a aspekty rituálů na území České republiky 

Nejvíce respondentů, konkrétně tři, mají zkušenost s rituálem, který je veden 

ekvádorským šamanem. Stejný rituál jsem poprvé podstoupila i já; můj druhý 

rituál se odehrával pod vedením šamanky z Izraele. Dále jsou mi známy rituály 

se šamanem holandským a šamanem severoamerickým (pravděpodobně 

z kmene Lakotů). Jeden rituál vedla česká šamanka s bývalým příslušníkem církve 

Santo Daime. Český šaman, momentálně působící v Ekvádoru, také příležitostně 

pořádá ayahuascové rituály. Dva respondenti se neúčastnili žádných rituálů v České 

republice, rituály podstoupili v Peru a Ekvádoru. Objevují se také případy, kdy si 

jedinci nelegálně dovezou připravenou ayahuascu do České republiky a poté pořádají 

soukromé seance pro své známé. Prostřednictvím internetu jsem zjistila, že rituály se 

odehrávají také přímo v Praze, s nativním indiánem kmene Šuarů41. Bohužel mi 

nejsou známy bližší informace. Celkově se na území České republiky koná 

minimálně sedm různých ayahuascových ceremonií.  

Ayahuascové rituály v českém prostředí vykazují znaky „hybridních“ 

psychoterapeutických šamanských rituálů42. Rituál je veden šamanem či průvodcem, 

skupina účastníků tvoří většinou kruhovou strukturu. Prostor je často rituálně 

vysvěcen, v místnosti nebo venkovním prostoru je umístěn oltář. 

Respondentů jsem se ptala na tyto otázky související s rituály: počet absolvovaných 

rituálů, získání kontaktů a informovanost před ceremonií, dodržování diety a vnímání 

osobnosti šamana. Šest respondentů absolvovalo 2 – 5 rituálů, tři respondenti 10 – 15 

rituálů, jeden respondent vyniká s počtem 30 absolvovaných rituálů. Většina 

respondentů, konkrétně 6, se o existenci ayahuascy dozvěděla náhodně od svých 

známých kamarádů, dva respondenti byli informováni svou rodinou a jeden 

respondent od své přítelkyně. Jeden respondent si našel cestu k ayahuasce při pobytu 

v Peru. Respondenti získali kontakty skrze výše zmiňované osoby nebo okolnosti. 

Před první ceremonií bylo osm respondentů informováno o atributech ayahuascy 

z dokumentů, knih nebo vyprávění, dva respondenti nebyli informováni vůbec. Osm 

respondentů se snažilo dodržovat dietu, v rozmezí 5 – 14 dnů před konáním rituálu. 

Sedm respondentů plně důvěřovalo šamanovi a respektovalo jeho osobnost. Dva 

respondenti vnímali šamana jako „doplněk“, vedlejší součást rituálu a jeden 

respondent osobnost šamana neuznával vůbec. 
                                                 
41

 Kmen původních obyvatel amazonského pralesa v Ekvádoru a Peru. 
42

 Více viz podkapitola 6.2. 
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Většina respondentů si je vědoma toho, jakým způsobem a z jakých rostlin se 

ayahuasca připravuje. Jeden respondent dokonce v brzké době plánuje sám si 

ayahuascu uvařit. Pokouší se vypěstovat syrskou routu (Peganum harmala), rostlinu 

obsahující velkou koncentraci alkaloidů harminu a harmalinu (DeKorne, 1997). 

Rostliny obsahující DMT jsou údajně k sehnání na internetu. Předpokládám tedy, že 

v České republice již probíhají i rituály s nápojem, který ayahuascu svým složením 

připomíná, ovšem pravděpodobně mimo šamanský kontext. 

 

8.6 Vyhodnocení 

 Hypotéza 1: Uživatelé ayahuascy vyznávají výrazně jiný životní styl než 

většinová populace. 

 Výzkum ukázal, že uživatelé ayahuascy mají bohaté zkušenosti s přírodními i 

syntetickými drogami. Shrnuto v číslech, všichni uživatelé zkusili marihuanu, 7 

z 10 uživatelů vyzkoušelo extázi, 7 z 10 LSD, 6 z 10 psilocybinové houby, 4 z 10 

kokain, 3 z 10 pervitin. 

 Naprostá většina respondentů má zkušenosti s meditací, je každodenní 

součástí života 4 respondentů. Nadpoloviční většina respondentů je rovněž 

obeznámena s jógou či jinými východními tělesnými naukami.  

 Časté odpovědi na otázku, s jakým záměrem respondenti podstupovali rituál, 

byly „duchovní růst“, „součást duchovní cesty“, „rozšiřování vědomí“. 

 Kromě jedné respondentky vyznávající křesťanství jsou všichni ateisté. Téměř 

všichni se ale shodli, že „věří v něco, co lidskou existenci přesahuje“, a 

ayahuasca jim tuto skutečnost ukázala. 

 9 z 10 respondentů hodnotí svůj vztah k ekologii jako nadprůměrný. 

Respondenti rovněž kladně hodnotili svůj vztah k alternativní medicíně (tyto 

skutečnosti nejsou zahrnuty v profilech respondentů, jelikož respondenti 

odpovídali téměř shodně). 

 Dvě respondentky záměrně nepracují (či pracují jen minimálně). O profesi 

ostatních respondentů můžeme konstatovat, že až na výjimky (léčitel, tantrická 

masérka) nijak nevybočují z průměru. 

V profilech respondentů lze vysledovat odklon od materiálních hodnot, 

preferovaných současnou společností. Všechny respondenty subjektivně hodnotím 
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jako velmi zajímavé jedince, kteří mají širokou škálu zájmů, a u kterých převažuje 

alternativní způsob trávení volného času.  

Z těchto důvodů považuji hypotézu č. 1 za potvrzenou. 

 Hypotéza 2: Ayahuascový zážitek je vnímán jako pozitivní životní 

zkušenost.  

 Všech deset uživatelů hodnotí ayahuascový zážitek pozitivně. Sedm 

respondentů plánuje účastnit se dalších ceremonií, jeden respondent 

ceremonii neplánuje, ale ani ji nevylučuje a dva respondenti se již ceremonií 

účastnit nehodlají. Všichni účastníci by doporučili ayahuascovou zkušenost 

ostatním. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. 

Celkově lze výzkum hodnotit jako příspěvek k ayahuascové problematice, která začíná 

být v České republice diskutována. V příštích letech lze očekávat vzestup tohoto 

tématu, další výzkumy a studie určitě budou brzy následovat. V průběhu výzkumu se 

ukázal můj předpoklad snazšího výběru respondentů z Prahy jako mylný, tento 

fenomén není místně vázán a finance pro respondenty také nehrají zásadní roli. 

Úskalími výzkumu jsou tedy zaměření se pouze na jednu geografickou oblast, a z toho 

plynoucí omezený počet respondentů. 

 

8.7 Sebereflexe ayahuascové zkušenosti 

„Za dvě minuty se přese mne převalila vlna závratě a chata se začala točit. Před 

očima mi vyšlehávaly modré záblesky. Chatrč dostala archaický vzhled dálného 

Tichomoří, s hlavami z Velikonočního ostrova, vyřezanými do podpěrných trámů. 

Kouzelníkův pomocník číhal venku, s jasným úmyslem zabít mě. Zasáhla mě náhlá, 

prudká nevolnost, vrhl jsem se ke dveřím. Sotva jsem chodil. Žádná koordinace. 

Nohy jsem měl jako špalky dřeva. Opřel jsem se o strom a intenzivně zvracel, pak 

jsem se svalil na zem, bezmocný a ubohý“ (Burroughs, 1991, s. 69). 

 

Následující text přibližuje mé vlastní zážitky z ayahuascových rituálů. Pro větší 

autentičnost ponechávám v textu nespisovné a slangové výrazy. 
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První ceremonie 

Můj první ayahuascový rituál se odehrával v malé vesnici vzdálené tři hodiny jízdy od 

Prahy, z noci 16. na 17. června 2012. Průvodce obřadem byl mladý ekvádorský šaman 

z kmene Kichua, kterého jsem již z dřívějška znala, účastnila jsem se jeho dvou 

přednášek o Ekvádoru, Amazonii a ayahuasce v Divadle Kampa. Z přednášek jsem se 

dozvěděla o plánovaných ceremoniích s ayahuascou. Měla jsem v plánu absolvovat 

dva obřady, které stály 3.800kč. Dle pokynů ve zvacím dopise jsem měla dodržovat 

dietu a sexuální abstinenci minimálně pět dní před a pět dní po ceremonii. Zakázány 

byly veškeré léky, třezalka, ženšen, čokoláda, nápoje s obsahem kofeinu a alkohol. 

Kromě ayahuascy byly nabízeny i ceremonie s tabákem. 

Po příjezdu mi byl ukázán dům a zahrada a přiděleno místo na spaní a obřad. Místo 

na mě působilo spíše nepříjemným dojmem. V domě vládl lehký chaos, v hlavní 

místnosti spalo pár lidí, na zahradě se povalovali lidé ve spacáku nebo si spolu 

povídali ve skupinkách, někteří vyráběli náramky. V domě bylo také nepříjemně něco 

cítit, což, jak mi později došlo, byla připravující se ayahuasca. Krátce po mně přijeli 

dva mladí muži z Prahy. Celkem jsme ten den tedy přijeli tři „noví“, byl od nás vybrán 

doplatek za ceremonie a vysvětleno, co večer bude následovat. Šamanův pomocník 

(Čech) nás upozornil, jak se máme k šamanovi chovat a jak bude probíhat začátek 

ceremonie. Doporučil nám už nic nejíst a pít jen minimálně, dle jeho slov „ayahuasca 

nesnáší vodu“. Také jsme měli, dle svého uvážení, věnovat dary duchům. Přinesla 

jsem na venkovní obětní oltář čokoládu a oříšky a poprosila duchy o pomoc a sílu.  

Ceremonie začala úvodním kruhem, kdy se každý představil, upřesnil, zda absolvuje 

ceremonii s ayahuascou či s tabákem, a chtěl-li, řekl svůj záměr. Naše slova byla 

tlumočena do španělštiny překladatelkou, a naopak, ona nám tlumočila šamanova 

slova. Šaman zahájil obřad v rohu místnosti, kde byl oltář s potřebnými 

přichystanými věcmi. Jelikož jsem byla na druhé straně místnosti a svítilo pouze pár 

svíček, nic jsem bohužel neviděla. Pomocník nás po nějaké době vyzval, když už byl 

šaman hotov, abychom si šli každý pro ayahuascu – tehdy, až i my budeme 

připraveni. Šla jsem si pro ayahuascu jako jedna z posledních, dlouho jsem se 

nemohla odhodlat. Už cestou k šamanovi mi hlavou problikla myšlenka, že dělám 

ohromnou hloupost. Měla jsem hrozný strach, který jsem neuměla zpracovat, a 

bohužel to negativně ovlivnilo následující průběh. 
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Šaman mi nalil tmavou tekutinu vrchovatě do kulaté misky, pravděpodobně 

vydlabané z tykve. Kdybych měla k něčemu přirovnat množství, odpovídalo zhruba 

obsahu poloviny kokosového ořechu. Ayahuasca byla teplá, lehce nasládlá. Její chuť 

jsem čekala podle načtených informací horší. Ještě jsem nevěděla, že chutná nejhůř, 

když jde těla ven. Tekutinu jsem nadvakrát vypila, poté jsem jí dle instrukcí zapila 

energizujícím čajem, který měl zabránit spánku. Dále jsme měli možnost zajíst chuť 

ayahuascy citronem, který měl zmírnit účinek ayahuascy či zázvorem, který měl 

účinek zvýšit. Vybrala jsem si citron. Šamanovi jsem se uklonila a poděkovala a 

vrátila se na své místo. Poté, co všichni vypili ayahuascu, věnoval se šaman 

individuálně těm, co měli brát tabák (tabákového odvaru je třeba vypít nejméně půl 

litru, déle to trvá). Pak se zhasly i svíčky a každý účastník byl ponechán svým vlastním 

prožitkům – plně ve tmě. 

Odhadem po 10 až 15 minutách začala ayahuasca působit. Začala jsem zostřeně 

vnímat zvuky – slyšela jsem přímo vedle sebe hlasitý pláč a smích, obojí najednou. 

Cítila jsem nepříjemné vibrace a brnění v celém těle. Před očima jsem měla 

kaleidoskop barev, byly tlumené, nevýrazné. Přicházely ke mně různé obrazy, 

náhodné, běžné výjevy ze života. Obrazy jsem viděla stejně se zavřenýma i 

otevřenýma očima. Měla jsem doslova pocit, že se mi rozskočí hlava. Bylo mi 

ohromně fyzicky zle, nikdy dřív jsem nic podobného nezažila. Vibrovala jsem, měla 

jsem zimnici, neovládala jsem své tělo, snažila jsem se pořád najít vhodnou polohu, 

ve které by mi bylo alespoň trochu lépe (správně se doporučuje po požití ayahuascy 

zaujmout pozici, ve které bude páteř v rovné poloze, aby mohla energie ayahuascy 

proudit). Pořád jsem se na svém vyhrazeném místě přesouvala, naštěstí jsem měla 

místo u zdi. Opřela jsem se a svírala jsem svůj kyblík na zvracení, jelikož jsem už 

kolem sebe slyšela dávit ostatní. Nebudu zabíhat do detailů, zvracela jsem v průběhu 

obřadu asi pětkrát, šestkrát. Není to jako klasické zvracení po větším množství 

vypitého alkoholu; je to nechutné dávení, kdy máte pocit, že si vyzvracíte nejen 

žaludek, ale i mozek. A po celou dobu cítíte výpary liány. Jednou za čas je kyblík se 

zvratky odnesen a vymyt pomocníkem, který se o všechny v průběhu obřadu stará. 

Jeho pomoc jsem také využila k doprovodu na toaletu - liána vás mocně čistí i 

zespoda. Po pár hodinách, kdy už jsem byla schopná chodit a nebyla jsem již tak 

dezorientovaná, jsem tuto cestu podnikla ještě dvakrát. Bohužel jsem stále byla pod 

vlivem liány tak, že jsem na toaletě prožila opravdu nepříjemný bad trip. Měla jsem 
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velmi nepříjemné halucinace a cestou zpátky do hlavní místnosti jsem lehce bloudila 

domem. 

V průběhu obřadu probíhaly tzv. očisty, kdy si k sobě šaman prostřednictvím 

pomocníka volal vybranou osobu, která dle jeho názoru pomoc v danou chvíli 

potřebuje. Nevím, kdy jsem přišla na řadu, stále jsem ještě nebyla schopná jít sama, 

pomocník mě podpíral a posadil před šamana. Pamatuji si, že mi očista byla velmi 

fyzicky i psychicky nepříjemná, ačkoliv jsem rozumově věděla, že mi pomůže. Šaman 

mě nekonečně dlouho ovíjel chřestítkem a dýchal na mě tabákový kouř mapacho, 

jehož pach mi byl velmi nepříjemný. Nabádal mě k pravidelnému dýchání – nevím 

proč, ale i teď, po roce, si jeho slova pamatuji nejživěji z celého zážitku. Šaman 

ukončil očistu přiložením úst na vrchol hlavy, kde se nachází korunní čakra.  

Zbytek obřadu jsem již nějak „dopřežila“, celé ráno jsem měla zimnici a obrovskou 

žízeň, chyběl mi prostor na spaní. Za zmínku z toho, co si pamatuji, stojí jen pocit 

propadání se dolů do výtahu, viděla jsem i černozelené číslice z Matrixu. Nejhorším 

zážitkem byl pocit dotírajících stínů, jakýchsi příšer, démonů, které na mě útočily, a já 

nevěděla, jak se jim mám bránit. Dopoledne jsem se kupodivu cítila docela dobře, 

paradoxně odpočatě a tak nějak jinak, prázdně, čistě. Odpoledne proběhlo 

dobrovolné sdílení, nikdo nechyběl. Šaman každého vyzval k popisu proběhlé noci a 

poté dodal svou interpretaci. Sdílení trvalo kolem tří hodin, každému z 13 účastníků 

byl tedy ponechán velký prostor. S ohledem na soukromí ostatních zde nebudu psát 

jejich zážitky. Co se mě týče, bylo mi řečeno, ať hledám sama sebe, nedám na mínění 

ostatních, mám se zklidnit, dávat na sebe pozor, meditovat. Moje negativní zkušenost 

byla způsobena pravděpodobně strachem a také nedostatečnou dietou. Ale, na 

druhou stranu, podle šamana „i špatná energie je energie“. I když jsem měla 

zaplacené dvě ceremonie, rozhodla jsem se odjet po první domů.  

  

Druhá ceremonie 

Svou druhou ayahuascovou ceremonii jsem prožila v noci z 22. na 23. 6. 2012, tedy 

pouhý týden po mé první zkušenosti. Kontakt jsem získala naprosto náhodně, přes 

známou mého známého, kterou jsem potkala na festivalu. Zmínila se o tom, že má 

zkušenost s ayahuascou z Ekvádoru a zná někoho, kdo pořádá ayahuascová setkání 

v České republice. Po napsání emailu danému kontaktu mi v pár dnech přišla kladná 
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odpověď o konání ceremonie v příštím měsíci, rovnou mi přišly i potřebné informace. 

Místo konání bylo v dosahu do 50 km od Prahy. Cena za jednu ceremonii byla 

2 500kč, i s ubytováním a vegetariánskou stravou. V emailu byl nastíněn průběh 

ceremonie, neobsahoval ale žádné informace o dodržování diety. Povinnou barvou 

oblečení byla bílá barva, účastníkům bylo doporučeno vzít si s sebou světlou 

přikrývku a osobní potřeby, jako např. hudební nástroje či amulety. Rituál byl pojat 

jednak jako práce s rostlinou síly – ayahuascou a také jako léčení hlasem. „Voice 

healing session – ceremonie s léčivým hlasem, jsou určeny všem lidem se zájmem o 

cestu sebepoznání a prohloubení spojení s jemnohmotnými energiemi. Rostliny síly 

umožňují léčení a harmonizaci na úrovni fyzického těla, emocí i hluboké duše.“   

Po příjezdu na místo byl vybírán doplatek a bylo mi řečeno, v kolik hodin se bude 

rituál odehrávat. Všichni účastníci museli podepsat prohlášení, že podstupují rituál 

na vlastní nebezpečí. Celé místo na mě působilo klidným, příjemným dojmem, 

jednalo se o nově zrekonstruovaný mlýn, pod kterým protékal potok. Místo nyní 

slouží jako relaxační, meditační a sportovní centrum. K večeři se podávala 

vegetariánská polévka, čas do rituálu jsem poté trávila na společném pokoji.  

Po setmění jsme se všichni sešli ve velké meditační místnost. Účastníků bylo zhruba 

30, utvořili jsme kruh, na pravé straně ženy, na levé straně muži. Místnosti vévodil 

prostor pro šamanku a její pomocnici, byly připraveny hudební nástroje – harfa, 

kytara, bubínky -  a mikrofony.  Šamanka pocházela z Izraele, své zkušenosti 

získávala v Indii a v Jižní Americe. Byla to velmi krásná, mladá, charismatická žena. 

Její pomocnicí byla vyhlášená harfistka z Anglie. Po pravé a levé straně sálu byly 

umístěny oltáře s obřadními pomůckami, vonnými tyčinkami a kameny. Obřad začal 

uvítáním od šamanky a od organizátorů. Jelikož šamanka mluvila anglicky, obřad byl 

na přání účastníků tlumočen do češtiny.  Poté následovalo vysvětlení průběhu obřadu 

a krátké vyprávění o ayahuasce. Každý účastník se představil ostatním a vyjádřil svůj 

záměr či přání, kterého chce prací s ayahuascou dosáhnout. Zhruba dvě třetiny 

účastníků již měli zkušenost s ayahuascou. 

V místnosti byly připraveny kýble na případné zvracení. Ženy a muži měli být vždy za 

každých okolností striktně odděleni. V obou oddělených polokruzích byli k dispozici 

dva „helpers“, pomocníci z řad organizátorů – celkem tedy čtyři - kteří měli dohlížet 

na účastníky rituálu a pomáhat jim, pokud by bylo potřeba. Oni sami ayahuascu také 

brali. Šamanka začala svou práci modlitbami. Tato část nebyla překládána do češtiny, 
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aby její práce nebyla ničím rušena. Pochopila jsem, že žádala čtyři základní živly o 

ochranu a zároveň vždy po promluvě s každým živlem rozprašovala pomocí peříček 

kouř z vonných tyčinek do světových stran. 

Každý účastník byl rituálně vysvěcen kouřem z vonných tyčinek od svého přiděleného 

pomocníka. Poté už se přistoupilo k samotnému pití ayahuascy, ženy a muži střídavě 

přistupovali k šamance, která každému nalila množství odpovídající zhruba velkému 

panáku. Ayahuasca byla chuťově odlišná, než jakou jsem pila při prvním rituálu – 

tato nebyla sladká, byla studená a připomínala mi zkvašený alkohol. Nápoj jsem 

zajedla kouskem připraveného citronu, který byl k dispozici. Na radu šamanky jsme 

ale měli procítit chuť ayahuascy, být v kontaktu s pralesem. Účastníci se vrátili na svá 

místa a začali zpívat podle zpěvníků. Písně byly v angličtině a také v portugalštině, 

vybírala je šamanka podle svého momentálního cítění. Texty písní byly převážně o 

ayahuasce, Zemi, Vesmíru, živlech, harmonii, sjednocení.  

Po nějaké době, odhadem do 20 minut, jsem začala pociťovat lehkou nevolnost a 

brnění přicházející do celého těla. Nevěděla jsem, jakou zaujmout polohu, v žádné 

jsem se necítila pohodlně. Text ve zpěvníku jsem měla rozostřený, nemohla jsem se 

tedy přidat ke zpěvu ostatních. Schoulila jsem se do klubíčka na připravené matraci u 

stěny, zavřela oči a poslouchala hudbu a zpěv. Začala jsem se cítit lépe, v hlavě se mi 

odehrávaly zvláštní, komické koláže obrazů, detailně si vybavuji jakési cirkusové 

opičky v lidském oblečení s klaunskými nosy. Viděla jsem záblesky barev a zmatené, 

zrychlené postavy a obličeje svých blízkých. Chvílemi jsem se sama pro sebe tiše 

smála. Zhruba po dvou hodinách byl na čas na druhé napití se ayahuascy. Tento krok, 

stejně jako posléze třetí napití se, jsem vynechala. Cítila jsem se dobře a po 

předchozím negativním zážitku jsem usoudila, že raději zůstanu pouze v pozici 

pozorovatele. 

Poté, co začala působit druhá dávka ayahuascy, byla vidět změna atmosféry. Někteří 

zvraceli, jiní se smáli, dvě slečny nahlas plakaly. Spousty lidí se naopak uzavřelo do 

sebe a přestali zpívat. Šamanka v této době předala vedení obřadu své pomocnici, 

která nádherně hrála na harfu a nyní byla ona hlavní zpěvačkou. Důvodem byla 

nabídka individuálního léčení, kterého využili asi čtyři účastníci. Někteří také využili 

možnost okusit bylinno-tabákovou směs, která se aplikovala šňupnutím do nosu. 

Tato směs měla otevřít čakru třetího oka, a tím uvolnit emoce. Chvílemi jsem již 

usínala, protože jak na mě první dávka ayahuascy přestávala působit, nechtělo se mi 
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dělat vůbec nic. Dodnes si pamatuji, jak mě vzbudil ohromný příliv energie při písni s 

názvem Esperanza (Naděje). Všichni téměř řvali, někteří bubnovali… píseň trvala asi 

deset minut a byl to neuvěřitelný, euforický zážitek. Třetí dávka ayahuascy přišla na 

řadu někdy se svítáním. Budila jsem se průběžně zimou, ale úplně jsem procitla až 

začátkem závěrečného rituálu, který zahrnoval pár jógových cviků a krátkou meditaci. 

Ve společném kruhu jsme zpívali mantry a poděkovali jsme ayahuasce a Matce Zemi. 

Následovala potřebná snídaně a spánek.  

Druhý den jsem odjížděla, krátce jsem se bavila pouze s jednou skupinkou lidí, kteří 

již byli vzhůru. Potvrdili mi, že druhá dávka ayahuascy účinkovala opravdu výrazně. 

Nikdo z nich nebyl informován o nutnosti držet dietu a o sexuální abstinenci, slovy 

jednoho z nich: „Ještě včera jsem večeřel steak a dával si brko…“ Zpět do Prahy jsem 

jela vlakem, byl nádherný letní den a bylo mi jednoduše krásně, dlouho jsem nebyla 

tak „vyklidněná“ jako tehdy. Kdybych měla tento rituál zhodnotit, tak ačkoliv jsem 

tam jela s obavami a připadala jsem si zpočátku jak v nějaké sektě, velmi rychle jsem 

se začala cítit bezpečně, spřízněna s ostatními…jako bych se stala součástí jednoty, a 

snad i celého Vesmíru, jakkoliv přitažené za vlasy se to může zdát. 

S odstupem času, a zároveň s tím, jak narůstaly moje vědomosti o ayahuasce, vidím 

zásadní chybu v settingu i setu prvního rituálu. Necítila jsem se na místě rituálu 

dobře, byla mi nepříjemná blízkost ostatních. Nevěděla jsem, co mě čeká a ayahuasce 

jsem se vnitřně bránila. Pokud se někdy odhodlám k příštímu rituálu (a určitě bych 

chtěla), zvolím spíše druhý typ rituálu, připomínající rituály v synkretických církvích, 

nežli tradiční amazonský rituál, plně se odehrávající ve tmě. Ayahuascová zkušenost 

pro mě určitě znamená životní přínos. Začala jsem na svět pohlížet jinak, otevřeněji, 

optimističtěji, vnímám a uznávám věci a jevy, o kterých by mě dříve ani nenapadlo 

přemýšlet. Rozhodně zastávám názor, že ayahuasca má schopnost měnit lidské 

životy. 
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9 Závěr 

Ústředním tématem této práce je ayahuasca, posvátný nápoj opředený mnoha 

záhadami a paradoxy. V úvodu práce jsem upozornila na pozoruhodné složení 

ayahuascy a její přísně rituální přípravu. Poukázala jsem na provázanost ayahuascy 

s uměním, symbolikou a mytologií původního obyvatelstva Amazonie. Ayahuasca se 

objevuje v lidské historii pravděpodobně již více než 2000 let, samozřejmě se jí tedy 

dotýká proces kulturní změny. Nejvýrazněji se tento akulturační proces projevuje 

v jejím rituálním užívání. Problematice rituálů jsem věnovala převážnou část práce. 

V kmenových společenstvích plnila ayahuasca mnoho rolí: užívala se k předpovídání 

budoucích událostí, léčení nemocí, obstarávání štěstí při lovu, interpretaci 

nejrůznějších znamení a k organizování a řízení náboženských ceremonií a slavností. 

Misionářské aktivity a průmyslový boom způsobily vyhlazení mnoha indiánských 

etnických skupin, a tím i částečný zánik kolektivních rituálů. Do dnešní doby 

přetrvaly především individuální ayahuascové ceremonie, transformované do 

mestických rituálů. V nich je kladen hlavní důraz na léčebnou funkci. Synkrezí 

křesťanských prvků a atributů ayahuascového rituálu vznikaly od první poloviny 20. 

století synkretické ayahuascové církve, populární především v Brazílii.  

Od šedesátých let 20. století se ayahuasca stává předmětem zájmu antropologů, od 

osmdesátých let ji objevují turisté toužící po sebepoznání. Ayahuascový turismus 

zásadně proměnil podobu tradičního i mestického amazonského šamanismu. 

Neinformovaní turisté nezřídka absolvují rituály pod vedením samozvaných 

neošamanů, kteří nepodstoupili nezbytný iniciační rituál. Turisté si neuvědomují 

možná nebezpečí, která jim hrozí, a navíc jsou okrádáni, jelikož cena rituálu je 

mnohonásobně navýšena. Současně je tak v kontextu výše uvedených skutečností 

oslabována role tradičních a mestických šamanů. Jedním z následků je klesající zájem 

o šamanské povolání, které se pojí s předchozí náročnou iniciační cestou, zahrnující 

přísnou celoživotní dietu a dlouhodobý pobyt v izolaci. Na ayahuascový turismus 

bychom ovšem měli nahlížet jako na obousměrný proces, který se dotýká jak 

původních obyvatel a mestických šamanů, tak lidí ze západní společnosti, a který 

přináší kromě rizik i benefity. Někteří si uvědomují nutnost poznávat ideje 

šamanského učení a inteligenci rostlin v původním prostředí, preferují tedy rituály 

s opravdovými šamany, a finančně tak podporují indiánské komunity. Lidé ze 

západní společnosti nejčastěji podstupují ayahuascové rituály z důvodů duchovního 

růstu, osobní transformace, sebeuvědomění a emocionálního i fyzického léčení. 
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Konzumací ayahuascy dochází k přechodu do mimořádného stavu vědomí, ve kterém 

účastníci zažívají neuvěřitelnou škálu jevů, doprovázených fyzickými i psychickými 

očistnými procesy. Ayahuascový prožitek většinu lidí přiměje k přehodnocení jejich 

dosavadních kulturních konstruktů a základních předpokladů o světě. Pokud se 

ayahuasca užívá zodpovědně a za správných podmínek, její vliv by měl být veskrze 

pozitivní.  

Příprava a distribuce ayahuascy je povolena pouze v zemích, kde je pokládána za 

dědictví původních indiánských kultur a dále v prostředí synkretických 

ayahuascových církví, které si ayahuascy považují jako svátosti. Právě v prostředí 

synkretických církví byly provedeny výzkumy zaměřené na následky dlouhodobého 

pravidelného užívání ayahuascy. Výzkumy nenalezly žádné důkazy o psychickém, 

neurologickém nebo fyzickém poškození zdraví, ba naopak členové církví mnohdy 

vykazovali lepší hodnoty než kontrolní skupiny neuživatelů ayahuascy. 

Ve světle těchto poznatků lze jen těžko pochopit postoj současné legislativy 

k ayahuasce, a k psychedelikům obecně. Mnoho významných odborníků se shoduje 

v názoru, že psychedelika nabízejí ohromné možnosti praktického využití. Uvažuje se 

o jejich využití v psychoterapii, ve výzkumu vědomí, umožňují lidem pociťovat nový 

duchovní rozměr a nabízejí nové tvůrčí vhledy (Masters & Houston, 2004). Existují 

dokonce teorie, které naznačují, že rostlinná psychedelika podnítila vznik dvou 

nejunikátnějších lidských výtvorů – jazyka a náboženství (Strassman, 2010). Terence 

McKenna (1998) přirovnává význam psychedelik pro psychologii a příbuzné obory 

k významu vynálezu dalekohledu pro astronomii. Ti, kteří význam psychedelik 

odmítají a popírají, tak pravděpodobně činí z důvodu obav poznat sebe sama. Člověk 

je tvor vynalézavý, a proto by mohlo docházet k zneužívání psychedelik. Pokud bude 

někdy psychedelický výzkum v plném rozsahu povolen, měl by být předmětem 

mezioborového zkoumání a měl by se řídit přísnými předpisy (Masters & Houston, 

2004). V současné době jsou navrhovány možné modely užívání ayahuascy 

v bezpečném, kontrolovaném prostředí, se zachováním rituální struktury. Užívání 

ayahuascy napomáhá pocitu uvědomění si jednoty a zvyšuje zájem o spiritualitu a 

tradice, a tak by ayahuasca mohla pomoci transformovat společnost 21. století, která 

se řítí smrtící silou do ekologické katastrofy. 
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V poslední části práce jsem nastínila pozici ayahuascy v České republice. Každý, kdo 

se o ayahuascu zajímá, se může dozvědět potřebné informace prostřednictvím 

českých dokumentů, české beletrie, příležitostných přednášek a samozřejmě i 

internetu. Odbornou literaturu přeloženou do češtiny reprezentují pouze tři knihy: 

Vegetalismo:šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie od 

Luise Eduarda Luny, Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru: cesty do jiných světů 

prostřednictvím psychedelik a dalších spirituálních technik od Ricka Strassmana a 

kolektivu autorů a Kosmický had od Jeremy Narbyho. Jak jsem již v práci 

předestřela, v brzké době lze očekávat množství odborných prací na toto téma. 

V empirické části jsem prostřednictvím kvalitativního výzkumu navázala na dosud 

první provedenou studii z roku 2011. Navýšila jsem počet respondentů a rozšířila 

jsem spektrum výzkumných otázek. Mou snahou bylo charakterizovat osobnosti 

uživatelů ayahuascy a zmapovat ayahuascové rituály v České republice. Výzkum 

potvrdil obě stanovené hypotézy: zaprvé, uživatelé ayahuascy vyznávají výrazně jiný 

životní styl než většinová populace a zadruhé, ayahuascový zážitek je vnímán jako 

pozitivní životní zkušenost.  

Mým hlavním cílem bylo prostřednictvím diplomové práce pokrýt ayahuascový 

fenomén v celé jeho šíři. Domnívám se, že jsem stanovený cíl splnila a svou prací jsem 

přispěla k popsání fenoménu, se kterým se v budoucnu dle mého názoru budeme 

setkávat častěji. Práce může být hodnocena jako příspěvek ke kulturní antropologii, 

oboru, který svou pozornost soustřeďuje také na používání psychedelických rostlin a 

na jejich roli ve společnostech, jež je užívají. 

Nejvýznamnější etnobotanik 20. století Richard Evans Schultes roku 1979 

předpověděl zánik užívání ayahuascy. „Času pro výzkum a hledání odpovědí však 

mnoho nezbývá. Rychlá kulturní asimilace spolu s postupným zánikem kmenů 

vymazává odvěká domorodá náboženství a zvyky a jednoho dne upadne 

v zapomnění i používání tohoto úchvatného a kulturně nesmírně důležitého 

halucinogenu“ (Schultes & Hofmann, 1996, s. 126). Naštěstí se mýlil a nám je i dnes 

umožněno poznávat tajemství ayahuascy. Záleží na každém z nás, zdali a jak tuto 

možnost využije.  
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