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POVZETEK 

Čeprav uporaba psihedeličnih snovi sega že v obdobje »primitivnih« družb v vseh kulturah, 

večini še vedno predstavlja tabu. Zato smo v diplomski nalogi želeli raziskati, kakšne so 

prednosti in slabosti učinkov psihedeličnih substanc pri zdravljenju. V tem okviru smo raziskali, 

na kakšen način ljudje psihedelične substance uporabljajo za zdravljenje in kakšna so morebitna 

tveganja, ki jih prinašajo. Nalogo smo razdelili na dva dela. Prvi del zajema teoretični pregled 

literature, s katero smo osvetlili ključne pojme psihedelikov, predvsem v povezavi s 

psihoterapijo. V empiričnem delu naloge smo uporabili kvalitativno metodologijo. Podatke smo 

pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s šestimi osebami, ki so že večkrat uživale 

psihedelične substance. S tem smo pridobili poglobljeno razumevanje delovanja psihedelikov 

iz prvoosebnih izkušenj. Ugotovili smo, da sama psihedelična izkušnja poteka na celostnem 

nivoju, med izkušnjo uporabniki dostopajo do nezavednega, kar je terapevtska vrednost 

psihedelika. Vendar so izkušnje lahko zelo neprijetne in težke, zato je za dosego pozitivnih 

učinkov psihedelikov potrebna uporaba v kontroliranem okolju z usposobljeno osebo in s 

poudarkom na integraciji. Slednje je pomembno tudi zaradi možne potencialno problematične 

predstave vizij, ki jih uporabniki doživljajo pod vplivom psihedelikov, saj jih uporabniki 

interpretirajo s svojim umom na način, ki jim najbolj ustreza, s čimer se lahko popači dejansko 

sporočilo, ki je bilo dano v psihedelični izkušnji.  

Ključne besede: psihedelik, LSD, zdravljenje, raziskave, zavest 

  



 

ABSTRACT 

Although the use of psychedelics goes back to the age of ‘primitive’ societies in all cultures, 

they are still mostly seen as taboo. For this reason, the aim of the thesis was to determine the 

positive and negative effects of psychedelic substances used in the treatment. We explored how 

people take psychedelics for treatment purposes and what are the potential risks of such therapy. 

The thesis comprises two parts. The first part gives a theoretical overview of the literature 

highlighting the key notions of psychedelics, particularly in connection with psychotherapy. 

However, qualitative methodology was used in the empirical part of the thesis. The data was 

obtained through a semi-structured interview conducted with six individuals who have used 

psychedelic substances on several occasions. This allowed us to better understand the effects of 

psychedelics from personal experience. We found that the psychedelic experience takes place 

on a comprehensive level where the users enter the subconscious, which is the therapeutic value 

of psychedelics. The experiences can nevertheless be very unpleasant and hard. In order to 

achieve positive effects, psychedelics must be administered within a controlled environment 

with an expert by their side, focusing on integration. The latter is very important due to a 

potentially problematic presentation of visions experienced by the users under the influence of 

psychedelics. They can interpret these visions in their own minds in a way that is most 

appropriate for them, but the real message that was conveyed during the psychedelic experience 

may be distorted.  

Key words: psychedelics, LSD, treatment, research, consciousness 
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1 UVOD 

Psihedeliki v zadnjem času zbujajo vse več pozornosti tako zaradi pomembne vloge, ki jo imajo 

v »novem valu« uživanja drog v zahodnem svetu, kot tudi zaradi svojih posebnih učinkov, kateri 

imajo po mnenju nekaterih znanstvenikov možnost za razumevanje nekaterih doslej dokaj 

skrivnostnih duševnih bolezni (psihoz), zlasti shizofrenije (Milčinski, Tomori in Hočevar 

1986). 

Namen diplomske naloge je seznaniti se z delovanjem psihedeličnih substanc in raziskati, ali in 

kako učinki psihedeličnih substanc pripomorejo h kakovosti uporabnikovega življenja, kakšne 

so prednosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami ter kakšni so zaznani pozitivni in 

negativni učinki psihedelikov. 

Teoretični del diplomske naloge je sestavljen iz petih poglavij. Začne se s poglavjem, ki 

pojasnjuje definicijo in vrsto psihedelikov. V drugem poglavju se osredotočamo na učinke 

psihedelikov na fizičnem in psihičnem nivoju. Pri slednjem se posvetimo pomenu halucinacij, 

psiholoških zaznav in opišemo stanja spremenjene zavesti, kar je najbolj poznan učinek 

psihedelične substance. V drugem poglavju predstavimo, kakšni sta zasvojenost in toleranca 

pri uporabi psihedelikov. V tretjem poglavju predstavimo uporabo psihedelikov v psihoterapiji 

skozi zgodovino in načine uporabe psihedelikov v psihoterapiji. Sledi poglavje, kjer 

obravnavamo pozitivne učinke uporabe psihedelikov v terapevtske namene. V petem poglavju 

pa se osredotočimo na negativne učinke uporabe psihedelikov v terapevtske namene. 

V empiričnem delu je predstavljen načrt kvalitativne raziskave, predstavljena je metoda 

zbiranja podatkov z uporabo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga izvedli s šestimi osebami, 

ki so že večkrat posegle po psihedeličnih substancah. Z omenjeno metodo smo ugotavljali, 

zakaj so se sogovorniki odločili za uživanje psihedeličnih substanc, po katerih najpogosteje 

posegajo, kakšne so priprave in kako učinki delujejo na njih v pozitivnem ali negativnem 

smislu. 
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2 DEFINICIJA IN VRSTE PSIHEDELIKOV 

»V svojem iskanju hrane je zgodnji človek skušal vse vrste rastlin. Nekatere so ga nahranile, 

nekatere so pozdravile njegove bolezni in nekatere so ga ubile. Na njegovo presenečenje jih je 

nekaj imelo čudne učinke na njegov um in telo, videti je bilo, da so ga nosile v druge svetove« 

(Schultes 1976, 5). To so substance, ki veljajo za narkotike, vendar niso nevarni ali zasvojljivi 

(Schultes 1976). Te narkotike poznamo pod različnimi imeni, saj poleg halucinacij povzročajo 

zapletene psihofiziološke učinke, za katere izraz, kot je »halucinogen« ne pokriva vedno 

celotnega obsega reakcij, ki jih te substance izzovejo (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). 

Precejšna nejasnost obstaja tudi pri tem, katero zdravilo se šteje za psihedelično in katera kažejo 

psihedelične učinke, saj jih je težko opredeliti v smislu farmakologije ali kemične strukture 

(Grinspoon in Bakalar 1983a, Nichols 2004, Brown 1972, Cooper 1988, citirano v The medical 

history of psychedelic drugs 2007). Zato se je pojavila nenavadna nomenklatura. Izrazi, kot so 

enteogeni, delirianti, psihotomimetiki, psihedeliki, halucinogeni itd., ne opisujejo v celoti vseh 

učinkov psihoaktivnih rastlin (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). 

Za boljše razumevanje bomo v nadaljevanju uporabljali izraz psihedelik, ki ga je prvi uporabil 

britanski psihiater Humphry Osmond (Lyvers 2016). 

Če to besedo razčlenimo, dobimo iz izraza »psihedelika« dve grški besedi, ki pomenita psiha, 

»duša, um«, in delika »manifestirati ali razkriti«, izraz psihedelik se zato dobesedno prevaja kot 

»um, ki se manifestira« ali »razkriva dušo« (Osmond 1957, citirano v Rucker, Iliff in Nutt 

2017). 

Psihedeliki so spojine, ki v netoksičnih odmerkih povzročijo takšne možganske spremembe, ki 

povzročijo spremenjena stanja zavesti (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). Hoffer in Osmond 

(citirano v Schultes, Hofmann in Rätsch 1992, 13) opisujeta psihedelične substance kot 

»kemikalije, ki v netoksičnih odmerkih proizvajajo spremembe v percepciji, v mislih in 

razpoloženju, vendar redko proizvajajo duševno zmedenost, izgubo spomina ali dezorientacijo 

osebe, časa ali kraja«. 
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2.1 Vrste psihedelikov 

Posamezne vrste psihedelikov se delijo na različne skupine.  

Klasične halucinogene oziroma psihedelike razvrščamo glede na kemično strukturo v dve 

glavni skupini: indol- in fenilalkilamine. Med indolalkilamine uvrščamo spojine, 

strukturno podobne serotoninu, kot so dimetiltriptamin (DMT), psilocin (4-hidroksi-

DMT), psilocibin (4-fosforiloksi-DMT), ter strukturno bolj kompleksne ergoline, med 

katerimi je najbolj znan dietilamid lizerške kisline (LSD). V skupino fenilalkilaminov 

uvrščamo meskalin in veliko število sinteznih spojin, kot so DOM (2,5-dimetoksi-4-

metilamfetamin) in 4-jodo derivat DOI (Peterlin 2017, 7). 

Psihedeliki se lahko delijo na droge z neizrazitim in nespecifičnim delovanjem in na močne, 

izrazite psihedelike. Prav tako se jih lahko deli glede na kemijsko strukturo, pa tudi po njihovi 

geografski pripadnosti ali na sintetično in naravno pridobljene psihedelike, kot so kanabis, 

meskalinski kaktusi, harmalin, ibogain, psilocibinske glive, navadna mušnica, rastline iz rodu 

razhudnikov, (pol)sintetični alkaloidi, derivirane iz teh rastlin, LSD in številne rastline iz 

porečja Amazonke (Halucinogene droge 2004). Za nekatere klasifikacija drog izhaja tudi iz 

družbenega konteksta njihove rabe ali pa iz človeka in učinka, ki ga ima substanca na njegov 

psihosomatski ustroj (Tavčar 2006, citirano v Muršič 2015)  

Najbolj poznane in pogosto uporabljene psihedelike navajamo v nadaljevanju. 

Salvija 

Salvia divinorum iz Mehike. Poznanih je okrog 700 vrst Salvij, katere se uporabljajo kot 

psihedelik (Schultes 1976). Je rastlina trajnica, visoka 1 m ali več, z ovalnimi listi, dolgimi 

približno 15 cm in z modrimi cvetovi. Njeno listje vsebuje »snov salvinorin A in salvinorin B« 

(Schultes, Hofmann in Rätsch 1992, 165). Učinkovina salvinorin A deluje psihotropno, na 

opioidne kapa receptorje v možganih in povzroča halucinacije oziroma spremenjena stanja 

zavesti (Carod-Artal 2014). 

San Pedro kaktus 

Huachuma ali San Pedro kaktus je močna psihedelična rastlina (Thoricatha 2016), ki se je 
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uporabljala v prazgodovinskem času v Mezoameriki in Andih (Carod-Artal 2014). 

Poznane so štiri vrste kaktusa, ki se razlikujejo po številu reber. Za najbolj redkega in 

najmočnejšega velja kaktus s štirimi rebri (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). Najpogostejša 

vrsta pa jih ima sedem. 

Iz kaktusa San Pedro se lahko naredi opojno pijačo, imenovano cimora, ki je osnova za zdravilni 

obred, ki združuje star avtohtoni ritual z uvoženimi krščanskimi elementi (Schultes 1976). 

O San Pedru ne najdemo veliko znanstvenih študij, vendar pa je bolj raziskan kemično podoben 

kaktus peyote (Thoricatha 2016). »Čeprav ni tesno povezan s pejotlom, je pri obeh isti alkaloid, 

meskalin, odgovoren za vizualne halucinacije, ki jih povzroča« (Schultes 1976, 112). 

Peyote (maskelin) 

Peyote (Lophophora williansii), zaobljen 15–20 cm visok, nebodeči kaktus (Carod-Artal 2014), 

ki raste v skalnatih puščavah, predvsem v jugozahodnem delu Amerike in v severni Mehiki 

(Mreža drog 1995), je najbolj spektakularna psihedelična rastlina iz novega sveta in velja za 

najbolj pomemben sveti psihedelik (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). To je tudi ena od prvih 

poznanih rastlin, ki se je v svetu uporabljala pri verskih ceremonijah kot drogo in predvsem kot 

zdravilo (Berrigar 1964). 

Kemija pejotla je zelo zanimiva (Schultes 1976), saj »vsebuje več kot 60 halucinogenih 

alkaloidov družine feniletilamina in še posebej meskalina. Meskalin (3,4,5-

trimetoksifeniletilamin) je odgovoren za halucinogeni učinek pejotla« (Carod-Artal 2014, 46), 

katerega kaktus vsebuje med 1 in 7 % (Mreža drog 1995).  

V Ameriki ritualna uporaba pejotla sega že več kot 5000 let nazaj (Carod-Artal 2014). Še naprej 

se tradicionalno uporablja v ameriški indijanski cerkvi in v Mehiki, prav tako San Pedru v 

Peruju in v Ekvadorju (Winkler, Gorman in Kočárová 2016). 
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DMT 

Psihoaktivna substanca DMT Dimetiltriptamin (angl. Dimethyltryptamine) je iz skupine 

triptaminov (DMT 2018), ki jo najdemo v naših telesih ter v rastlinskem in živalskem kraljestvu 

(Strassman 2001).  

Rastline, ki vsebujejo DMT, so stoletja uporabljala južnoameriška plemena za induciranje 

spremenjenih stanj zavesti (Barker, Montl in Christian 1981), saj od naravnih psihedeličnih 

substanc DMT povzroča nekatere najbolj močne spremembe v zavesti (Gallimore in Strassman 

2016). 

DMT je prvič sintetiziral leta 1931 kemik Richard Helmuth Fredrick Manske (Strassman 2001). 

Gillin et al. (1976, citirano v Barker, Montl in Christian 1981) pojasnjujejo dejstvo, da se DMT 

hitro presnovi v človeškem telesu, kot razlog za kratkotrajne učinke tega psihedelika. DMT je 

oralno neaktiven brez inhibitorjev MAO, saj encimi v prebavilih uničijo DMT, zaradi česar ne 

pride do opaznih učinkov (DMT 2018).  

LSD 

Dietilamid lizergična kislina, polsintetična spojina LSD, velja za enega najmočnejših 

psihedelikov (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992) kot tudi eno najpomembnejših drog v 

zgodovini znanosti (Hess 2017).  

LSD je hitro postal prepoznan po njegovih možnih terapevtskih učinkih, saj ima »intenziven in 

močan učinek na dojemanje, kognicijo in čustva« (Sessa 2006, 4), velja pa tudi za dvoumno 

snov, ki posnema psihozo in izboljša duševno zdravje (Müller et al. 2018).  

Sanango 

Ciric Sanango oz. Chirik Sanango (Brunfelsia grandiflora) sta najbolj pogosti avtohtoni imeni 

za več vrst grmovnic, ki ga nekateri južnoameriški indijanci cenijo kot sveto zdravilo. Sanango 

se je pogosto uporabljal v obredih in pri iniciacijah kot tudi v tradicionalnem zdravljenju 

(Healing plants n. d.). 

Opozorili so tudi na dokaze o rabi različnih vrst Brunfelsia bodisi kot vir za psihedelične pijače 

https://www.inverse.com/article/38051-cte-tbi-therapy-nfl-controversy
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ali kot dodatek k drugim psihedeličnim pijačam. Vse vrste pa se uporabljajo v zdravilstvu 

(Schultes 1976, 140–141). »V Amazoniji se Sanango šteje za zdravilo. Listi, korenine in lubje 

se uporabljajo v ljudski medicini. Listi se uporabljajo kot psihoaktivni dodatek Ayahuasci. 

Uporablja se v kombinaciji z Virolo pri izdelavi učinkovitega halucinogena. V Amazoniji je 

Sanango tudi »spominska rastlina«. Ayahuasca je okrepljena z njim, da bi vizije lahko bolje 

priklicali« (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992, 58). 

Ayahuasca 

Ayahuasca je ime plezalke Banisteriopsis caapi kot tudi ime pijače, ki je pripravljena iz nje. 

Šamani v Amazoniji jo pripravljajo že tisočletja tako, da zvarek, ki je sestavljen iz najmanj dveh 

rastlin, vrejo več ur. Prva rastlina vsebuje halucinogeno snov dimetiltriptamin, ki jo izločajo 

tudi človeški možgani. Druga rastlina mora vsebovati spojine, ki onesposobijo črevesni encim 

monoaminska oksidaza, ki blokira delovanje halucinogena, zato da le-ta lahko pride v možgane 

(Narby 1998). 

Tradicionalno se je ayahuasca pila v ritualnih kontekstih amazonskih avtohtonih in Mestizo 

ljudstev za različne namene tako za kulturne, duhovne kot tudi zdravstvene namene v ljudskem 

zdravilstvu (Thomas et al. 2013). 

Psilocybe ali čarobna goba 

Psilocybe je vrsta majhnih gob, z višinskim razponom 2,5–10 cm, ki rastejo po vsem svetu. 

»Rod Psilocybe vključuje približno 230 vrst gob; v Mehiki je bilo najdenih vsaj 54, ki jih je 

zaradi njihovih psihoaktivnih lastnosti uporabljala v ritualnih obredih predkolumbijska 

mezoamerikanska kultura. Verske prakse s svetimi gobami so se razširile od Mehiške doline na 

preostalo Srednjo Ameriko in se šteje, da so stare vsaj 3500 let« (Carod-Artal 2014, 45). 

Psilocibin ima globok učinek na človeško zavest (Stamets 1996). Glavna aktivna sestavina v 

psilocibinu je »indolealkilamin, 0-fosforil-4 hidroksi-N, N-dimetiltriptamin ali psilocibin. Ko 

se psilocibin zaužije, se opravi defosforilacija. Ta postopek ga pretvori v psilocin (4-hidroksi-

N-dimetiltripatmin), ki ima močnejše halucinogene lastnosti« (Carod-Artal 2014, 45). 

Ibogaine 
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Ibogain je alkaloid v skorji rastline tabernanthe iboga (Kreft 2017), v majhnih količinah velja 

za blago poživilo (Ibogaine Therapy n.d.) in afrodiziak (Schultes 1976), v večjih odmerkih pa 

povzroča globoka psihedelična stanja. V različnih delih zahodne Afrike so ga v preteklosti člani 

Bwiti uporabljali za iniciacije članov in za zdravilne obrede (Ibogaine Therapy n.d.). 

Konoplja  

»Marihuana, hašiš ali konoplja je vrsta iz rodu Cannabis in je ena izmed najstarejših gojenih 

rastlin. Konoplja je vir konopljinih vlaken, industrijskega olja, zdravil in narkotikov« (Schultes 

1976, 30). Konoplja vsebuje psihoaktivne kanabinoide, katerih najvišja koncentracija je v 

cvetočih vršičkih. Rastlina vsebuje najmanj 400 kemičnih snovi, od teh je 60 strukturno 

podobnih glavni psihoaktivni substanci v konoplji, L 9-tetrahidrokanabinolu. Ostali 

kanabinoidi, ki jih rastlina še vsebuje, večina ni psihoaktivnih, kljub temu pa lahko reagirajo s 

THC-jem in spremenijo njegovo potenco (Odvisnost (1996) 2001, 11).  

MDMA 

Slednja psihedelična substanca spada v skupino fenetilaminov, amfetaminov in katinonov in 

velja za euforični stimulans (Metilon (bk-MDMA) 2017). »Oblikovana je tako, da združuje vez 

amfetamina z vezjo meskalina. Njena kemična sestava je 3,4 Metilendioksimetamfetamin« 

(Droge na tehtnici 1992, 239).  

»Amfetamini in fenetilaminska skupina psihedelikov (meskalin, 2-CB, MDA, MDMA in 

podobno) so bolj strukturno podobni dopaminu, epinefrinu in noradrenalinu, ki so tudi 

monoamini, včasih pa tudi kateholamini« (Kent 2010, 59). 

3 UČINKI PSIHEDELIKOV 

Aktivnost psihedeličnih substanc je zaznati tako psihično kot fizično, pri čemer delujejo 

neposredno na centralni živčni sistem, učinke pa je zaznati tudi na drugih delih telesa (Schultes 

1976). 

Psihedelične izkušnje je mogoče doživeti različno. Lahko jih sprožijo številne skupine 
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psihedelikov, ki se lahko po delovanju zelo razlikujejo, a jim je skupno to, da vse vplivajo na 

zaznavo. Učinki so pri vseh psihedelikih zelo odvisni tudi od posameznika, okolja, počutja, 

namena uživanja droge, diete in doze zaužite substance. 

Glede na odmerek je odvisna intenziteta doživljanja. Blag odmerek lahko povzroči manjše 

spremembe zaznavanja barv in glasbe, močnejši odmerek pa lahko pripomore k večji 

osredotočenosti na psihoanalitične vsebine, kot tudi spremembe pri zaznavanju okolice, pri 

čemer lahko pričara občutek povezanosti oziroma enosti z naravo (Goldsmith 2007). Visoki 

odmerki pa privedejo do intenzivnih izkušenj, pri čemer oseba preseže normalno egoistično 

delovanje uma in občuti enost z vsem. Takšna izkušnja se definira kot vrhunec psihedelične 

izkušnje (Therapeutic and health benefits of psychedelics n.d.). 

Pri slednjem je izjema le MDMA, kot pojasnjuje dr. Philip Wolfson, za razliko od ostalih 

psihedelikov ne povzroči razkroja ega (Paš 2010). Spremeni le uporabnikovo notranjo 

percepcijo, ne da bi spremenil zaznavanje zunanjega sveta (Droge na tehtnici 1992), s čimer 

katalizira premike v smeri odprtosti in introspekcije (Danforth et al. 2016). 

Tudi pri mikrodoziranju ni cilj psihedelično stanje, temveč stanje brez neposredno zaznanih 

psihoaktivnih učinkov (Mikrodoziranje s psihedeliki 2016). 

Psihedeliki so povečini močne substance, kar pomeni, da spreminjajo način sprejemanja in 

zaznavanja okolice, kar bomo podrobneje opisali v nadaljevanju. 

3.1 Učinki psihedeličnih substanc na fizičnem nivoju 

Na kakšen način psihedelik vpliva na telo, je med drugim odvisno od vrste psihedelika, vendar 

pa je zaznati nekatere iste oziroma podobne fizične učinke pri več različnih vrstah psihedelikov. 

Fizični simptomi, ki se pojavljajo, so pri LSD-ju tipični standardni vidik reakcije.  

Večino od njih je mogoče razumeti v smislu stimulacije vegetativnih (avtonomno), 

motornih in občutljivih živcev. Vegetativni znaki so lahko iz simpatične narave, 

parasimpatične narave ali pa obojih. Simpatični učinki zajemajo pospešen srčni utrip; 

povečan krvni tlak; dilatacijo zenic; zamegljen vid in težave pri zbranosti; izločanje goste 

sline; obilno znojenje; zoženje perifernih arterij, zaradi česar je občutje hladu in 



Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

9 

modrikaste noge in roke ter naježenje dlak. Parasimpatični učinki so zaostali srčni utrip, 

znižanje krvnega tlaka, slinjenje, solzenje, driska, slabost in bruhanje. Prav tako so 

pogosti simptomi bolj splošne narave, kot so slabo počutje, občutek gripe, utrujenost in 

izmenično mrzlica in navali vročine. Najpogostejši motorni pojavi vključujejo povečano 

mišično napetost; različni tremor, trzanje ali kompleksna obračalna gibanja. Čeprav so 

omenjeni pojavi bolj pogosti, lahko nekatere osebe doživijo tudi popolno in celostno 

sprostitev vseh mišic v telesu. Poleg vegetativnih in motornih manifestacij je bilo več 

različnih sprememb v nevroloških refleksih, opisanih pri uživalcih LSD-ja. Simptomi, 

povezani z aktivacijo občutljivih živcev, so glavobol, bolečine v različnih drugih delih 

telesa, občutki teže v okončinah, različni čudni občutki in spolni občutki (Grof 1975, 9–

10). 

Nekatere izmed naštetih fizičnih učinkov LSD-ja je moč zaznati tudi pri drugih psihedelikih. 

Kot na primer somatski efekti DMT-ja se kažejo kot dvig tlaka in srčnega utripa (Strassman 

2001). Lahko se pojavi tudi »bolečina v prsnem košu ali stiskanje, vznemirjenost, razširjene 

zenice, hitri očesni gibi, omotica. Ko se jemlje oralno, lahko DMT povzroči slabost, bruhanje 

in drisko« (Davis 2017, v »Everything you need to know about DMT«). Slednje se pojavlja tudi 

pri ayahuasci, vendar v nasprotju z DMT-jem sta intenzivno bruhanje in občasna diareja 

pomembna odvajalna učinka. Bruhanje je poznano pod imenom La Purga, ki je učinkovita pri 

boju proti črevesnim zajedavcem (McKenna 1993). 

Učinki psilocybe gob vključujejo potenje, tahikardijo, suha usta (Carod-Artal 2014), »slabost, 

bruhanje, bolečine v trebuhu in dilatacijo zenic, blago do zmerno povečanje frekvence dihanja, 

srčnega utripa ter sistolični in diastolični krvni tlak« (Feng et al. 2017, 467). 

Pri MDMA-ju je zaznati »stiskanje čeljusti, krče, povečano potenje, zmedenost, omotico, 

preveliko občutljivost na glasbo, srčne palpitacije, občutek razbijanja srca« (Metilon (bk-

MDMA) 2017). Glavni vplivi konoplje na kardiovaskularni sistem so »povečanje srčne 

frekvence, sprostitev dihalne poti, pordečitev konjunktive« (What are marijuana’s effects 

2018). 

Učinke San Pedra pa se zaznava kot občutek zaspanosti ali sanjsko stanje in občutek otrplosti 

ter rahlo omotico (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). 
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3.2 Vpliv na možgane 

Učinki, ki jih povzroča LSD v živčni prevodnosti in vpliv na aktivnost živčnih povezav (sinaps), 

kar so eksperimentalno dokazali, igrajo pomembno vlogo. To bi lahko pomenilo, da vpliv deluje 

na zelo kompleksen sistem navzkrižnih povezav in sinaps med več milijard možganskih celic, 

sistem, na katerem so odvisne višje psihične in intelektualne funkcije. Naravne dejavnosti LSD-

ja lahko vodijo v številne možnosti zdravilno psihiatrične namene, kot so W. A. Stollove 

revolucionarne študije že pokazale (Hofmann 1980). 

Prvo možgansko slikanje z fMRI in magnetno encefalografijo (MEG), ki je zajemalo učinke 

LSD-ja, so uporabili nevropsihofarmakolog David Nutt in njegova ekipa. Videli so natančno, 

kako možgani reagirajo na LSD.  

Spremembe pretoka možganske krvi, električna aktivnost in vzorci komunikacijskega 

omrežja v možganih udeležencev so nakazovali, da so videli z zaprtimi očmi. Ko možgani 

niso pod vplivom drog, se informacije iz naših oči obdelujejo v delu možganov, 

imenovanem vizualni korteks. Čeprav so imele osebe zaprte oči, so slike možganov 

pokazale, da je velik del možganov – ne samo vizualna skorja – prispevalo k vizualni 

obdelavi. Vizualni korteks ni obdeloval podatkov tako kot običajno. Namesto tega je bila 

povečana komunikacija z drugimi področji v možganih (Sloat 2016, v »LSD makes adult 

brains childlike«). 

Kompleksne vizualne halucinacije so posledica teh sprememb v možganih, kar pojasnjuje tudi 

dr. Robin Carhart-Harris z oddelka za medicino na Imperial: »Čeprav so bile videti stvari iz 

domišljije in ne od zunanjega sveta, smo videli, da je veliko več področij možganov kot 

običajno prispevalo k vizualni predelavi pod vplivom LSD-ja – tudi ko so prostovoljci imeli 

oči zaprte« (Brain on LSD revealed 2016). 

V normalnih pogojih različne regije možganov delajo neodvisno, pod vplivom psihedelikov pa 

te regije postanejo bolj povezane med seboj. 

»Običajno visoka možganska omrežja nadzorujejo več specializiranih funkcij. LSD moti visoka 

možganska omrežja, ki nadzirajo abstraktno mišljenje. Ta pozove specializirane regije za 

komunikacijo s sosedi veliko bolj kot običajno. Ko višje omrežje razpade in se vzpostavi 
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povezava med po navadi nepovezanimi deli možganov, potem le-te vplivajo na človekove misli 

in doživljanje« (Rathi 2016, v »The first ever scientific study to capture images of your brain 

on LSD«). 

Učinke slednjega ljudje doživljajo kot spremenjeno stanje zavesti, kar je pojasnil tudi dr. 

Carhart-Harris v študiji o temeljni spremembi v kakovosti zavesti: »Običajno so naši možgani 

sestavljeni iz neodvisnih omrežij, ki opravljajo ločene specializirane funkcije, kot so vid, 

gibanje in sluh, pa tudi bolj zapletene stvari, kot je pozornost. Pod LSD-jem se ločenost teh 

omrežij pokvari in namesto tega so možgani bolj integrirani ali enotni« (Brain on LSD revealed 

2016). 

Raziskovalci so v reviji Cell Press Current Biology, pojasnili, da so pri posameznikih opazili, 

da je povečanje globalne povezljivosti v možganih pod vplivom LSD-ja v korelaciji s stopnjo, 

pri kateri je zadevna oseba poročala o občutku ego razpada. Kar pomeni, da je normalni občutek 

jaza sesut in nadomeščen z občutkom povezanosti s seboj, z drugimi in svetom. Ob tem dr. 

Tagliazucchi Enzo ugotavlja, da se je »povečala globalna povezljivost frontalne-parietalne 

skorje, možganska regija, povezana s samozavedanjem. Zlasti so opazili večjo povezavo med 

tem delom možganov in senzoričnim področjem, ki je odgovorno za sprejemanje informacij o 

svetu okoli nas in posredovanje za nadaljnjo predelavo v drugih možganskih področjih« (How 

LSD can make us 2016).  

S takšnimi spremembami v možganih gre človek v psihedeličnosti nazaj od jaza k sebstvu ter 

svet znova vidi skozi otroške oči, kot to opisuje dr. Carhart-Harris:  

Naši možgani postanejo bolj omejeni in popredalčkani, ko se razvijamo iz otroštva v 

odraslost, in lahko postanemo bolj osredotočeni in togi v našem razmišljanju, ko smo 

zreli. V mnogih pogledih možgani pod vplivom LSD-ja postanejo podobni stanju, kot so 

bili, ko smo bili dojenčki: svobodni in neomejeni (Brain on LSD revealed 2016).  

Podobno pojasnjujejo tudi David Nutt in njegova ekipa:  

Deli možganov, povezani s posebno nevrološko funkcijo, so delali z nepričakovanimi 

sistemi. Izpostavljenim na LSD-ju se zdi, da imajo »integrirane ali (po)enotne možgane«, 

ki so podobni neoviranemu umu dojenčkov. Raziskovalci pojasnjujejo, da LSD povzroči 
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odrasle možgane vzporedne s hiperčustveno in domiselno naravo uma dojenčka. Vendar 

pa se ta enotnost ni zgodila na celotnih možganih – raziskovalci so hkrati opazili znižan 

pretok krvi v nevronskih mrežah, ki se običajno sinhronizirajo, ko so možgani v mirovanju 

(Sloat 2016, v »LSD makes adult brains childlike«). 

Kot že omenjeno, imajo psihedeliki tudi vpliv na delovanje serotonina v možganih. Kot to 

opisuje Paš (2010), je delovanje MDMA usmerjeno predvsem na povišanje nivoja serotonina v 

možganih in periferno v telesu. 

Klasični psihedeliki, kot so LSD, psilocibin in maskelin, učinkujejo z aktiviranjem podtipa 

serotoninskega receptorja 5-HT2A. Aktivacija serotoninskih receptorjev spremeni 

signalizacijo, ki jo posredujeta glutamat in dopamin, ter lahko povzroči tudi sinaptično 

plastičnost (The secret history of 2010). 

Poizkusi (Bradley in Elkes 1957, citirano v Crocket, Sandison in Walk 1963, 5), ki so jih izvajali 

na živalih, ki so imele vstavljene zapisovalne elektrode za spremembe v električni aktivnosti 

možganov in povezanost s spremembami v obnašanju, so pokazali, da LSD v majhnih količinah 

povzroči navdušenje v obnašanju in povečano električno aktivnost. 

Velik vpliv na spremembe v možganih, kot so pokazale raziskave, pa ima tudi poslušanje glasbe 

pod vplivom psihedelične substance. 

V študiji, objavljeni v reviji Evropske nevro psihofarmakologije, so raziskovalci ugotovili 

spremenjeno dejavnost vizualnega korteksa pod drogo. Ugotovili so, da je ob spremljavi glasbe 

vizualni korteks sprejemal več informacij iz parahipokampusa. Slednji se ukvarja z duševno 

podobo in osebnim spominom in bolj ko komunicira z vizualnim korteksom, bolj intenzivne so 

vizualne halucinacije za zaprtimi očmi, vključno s prizori iz osebnega življenja (Kaelen et al. 

2016). 

Raziskovalci, ki so skenirali na desetine udeležencev z fMRI, so ugotovili, da je na LSD-ju ob 

spremljavi glasbe spominski enkoder pošiljal vizualnemu korteksu zapletene vizije, medtem ko 

je bila pred tem komunikacija med regijami precej šibkejša (Rathi 2016). 
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3.3 Učinki psihedeličnih substanc na psihičnem nivoju 

3.3.1 Halucinacije 

Bolj poznani oziroma stalni učinki psihedelikov so halucinacije. »Učinki pejotla na telo in duha 

so povsem nezemeljski in fantastični. Najbolj spektakularna od mnogih učinkov je 

kaleidoskopska igra nepopisno bogatih, barvnih vizij. Halucinacije sluha, občutkov in okusa se 

pojavljajo pogosto« (Schultes 1976, 118). 

DMT izzove intenzivne psihedelične vizije, kot so kaleidoskopski geometrijski vzorci. Barve 

teh predstav so svetlejše, intenzivnejše in globlje od tistih, kot jih zaznavamo pri normalni 

zavesti ali v sanjah (Strassman 2001). 

Psihedelični učinki ayahuasce vključujejo predvsem vidne halucinacije v živih barvah. Pogoste 

so tudi slušne halucinacije (Narby 1998). Prav tako lahko večje doze konoplje povzročijo 

manjše halucinacije, pa tudi deluzije in paranojo (Odvisnost (1996) 2001). 

LSD že v zelo majhnih dozah povzroča različne efekte na živčevje, ki se kažejo kot: 

 vizualni pojavi, ki segajo od osnovnih vizij, kot so utripajoče luči, geometrijskih in 

iluzornih transformacij v okolju do kompleksnih slik; 

 preobčutljivost na zvok; 

 psevdohalucinacije, akustične iluzije; 

 vohalne in okušalne spremembe. Občasno povečanje občutljivosti različnih delov 

telesa; 

 nenavadni občutki vseh vrst.  

Posebej zanimive so kompleksne in pogosto bizarne spremembe podobe telesa. 

Izkrivljanje percepcije časa in prostora sta ena od najbolj presenetljivih in stalnih vidikov 

LSD-ja. Spremenjeno je tudi dojemanje prostora in zaznava predmetov (Grof 1975, 10). 

3.3.2 Psihološke zaznave 

Poleg halucinacij so pri psihedelikih prisotne tudi ostale psihološke zaznave. Učinki gob 

vključujejo »veselje in težave pri koncentraciji« (Schultes 1976, 68), pri konoplji je glavni 

narkotični učinek evforija. Uživalci poročajo vse, od »blagega občutka do enostavnega in 
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dobrega počutja. Običajen miselni tok se prekine in ideje so lahko bogate, čeprav zmedene« 

(Schultes 1976, 40). »Občutja povzdignjenosti in notranjega veselja se lahko celo nevarno 

menjajo z občutki depresije, čemernosti, neobvladljivega strahu pred smrtjo in paniko« 

(Schultes 1976, 41). 

Pri večjih dozah konoplje lahko »razmišljanje postane neorganizirano, pokažejo se znaki 

depersonalizacije« (Odvisnost (1996) 2001, 12). 

Učinki DMT-ja nastopijo zelo hitro, delovanje je kratko, vendar pa je DMT eden izmed 

najmočnejših psihedelikov in gre za izjemno močne psihedelične učinke, ki prevzamejo 

normalno zaznavo okolja, »medtem ko je kemično enostavna, ta »duhovna« molekula 

zagotavlja naši zavesti dostop do najbolj neverjetnih in nepričakovanih vizij, misli in čustev« 

(Strassman 2001, 42). 

Pri ayahuasci lahko pogosto pride do mešanja čutnih modalitet in psihološke interpretacije, ki 

lahko vodijo do velike vzhičenosti, strahu ali razsvetljenja (Narby 1998).  

Delovanje pejotla se zaznava kot zadovoljstvo in velika občutljivost, umirjenost in mišična 

počasnost. Oseba začne pozornost manj usmerjati na svojo okolico, poveča se introspekcija 

(Schultes 1976). 

Če prevlada negativno razpoloženje, lahko pride do zelo neprijetne reakcije (angl. bad trip), pri 

čemer prevladujejo »občutek izgube nadzora, dezorientacija ali zmedenost, negativna čustva, 

kot so strah, tesnoba, žalost, jeza ali vznemirjenost, strah pred zblaznelostjo ali smrtjo, nasilni 

ali neprijetni zvoki ali podobe. Podoživljanje bolečih spominov ali travme« (Tackett 2015, v 

»Side effects of DMT use«). 

3.3.3 Stanja spremenjene zavesti 

Da so zavest in vse duševne funkcije proizvod možganov, kažejo raziskave in opaženja, saj 

obstaja izjemna povezava med zavestjo in nevrofiziološkimi procesi v možganih. Zato lahko 

organske bolezni, poškodbe in pa tudi uporaba psihedeličnih substanc zelo jasno spremenijo 

zavest posameznika (Vide 2016). Vendar pa v nasprotju s pravimi psihozami psihedeliki 

sprožijo delovanje možganov popolnoma drugače, kot so to že pokazale raziskave možganov 
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(Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). 

Razlika med običajno, vsakodnevno zavestjo in spremenjenim stanjem zavesti je v tem, da 

ljudje v običajnem stanju zavesti doživljamo življenje iz zelo omejenega vidika (Schultes, 

Hofmann in Rätsch 1992). Za zaznavanje materialnega sveta uporabljamo pet čutov: vid, sluh, 

okus, vonj, otip. Vendar pa ima vsak od teh čutov omejen spekter zaznave, zaradi česar tudi 

materialni svet oziroma fizično realnost zaznavamo omejeno. V spremenjenem stanju zavesti 

lahko v večjem obsegu zaznavamo prostor, v katerem bivamo, saj se skozi psihedelike močno 

spremeni in razširi dojemanje resničnosti (Schultes, Hofmann in Rätsch 1992). 

Psihiater in raziskovalec Stanislav Grof, ki že pol stoletja raziskuje holotropska stanja zavesti, 

pravi, da sta »ta dva dela človeške narave povezana z dvema različnima oblikama zavedanja. 

Prvo obliko je Grof poimenoval t. i. hilotropska zavest, kar pomeni zavest, osredotočena na 

materijo, in ki jo moderna znanost sprejema kot edino objektivno resnično. Človeku pa je 

dosegljiva tudi t. i. holotropska oblika zavesti, kjer posameznikova zavest lahko deluje kot od 

telesa neodvisna enota« (Vide 2016, v »Transpersonalna psihoterapija in razširjena kartografija 

človeške psihe«).   

Psihedelično izkušnjo pogosto spremlja tudi t. i. razpad ega (angl. ego dissolution).  

»Ego lahko opredelimo kot občutek integrirane in nespremenljive identitete »to sem jaz« ali 

»jaz sem takšen«. To je enako posameznikovemu zaznavanju sebe. V psihoanalitični teoriji pa 

je ego tudi sistem, ki deluje usklajeno z in proti drugim procesom v možganih za določitev 

kakovost zavesti« (Carhart-Harris et al. 2014, 5). 

Posamezne značilnosti naše identitete so torej tisto, kar ego sestavlja. V spremenjenem stanju 

zavesti pa je mogoče takšno dojemanje sebe preseči z začasno izgubo ega oziroma ločenega 

jaza, kar v svetu psihedelikov imenujejo ego smrt. Ego smrt je naravni del psihedelikov, 

katerega se doživlja kot »vrtinec ali predor, kot da je um izsesan iz telesa«. To je pogost občutek 

pri velikih odmerkih psihedelikov (Kent 2010, 188). 

James Stewart opredeljuje ego smrt kot naslednje: »Preprosto povedano, to je smrt za občutek 

jaza, individualnosti ali to, kar mislimo, da smo, kar pa je lahko drugačno od tistega, kar smo v 

resnici. V mnogih pogledih je ego smrt prožnost prilagoditve na sedanje ekspanzije v skrivnosti 
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zavesti in je izziv, najbolj strašna izkušnja navezanosti in togosti« (Harrison 2010, 40). 

To opisuje tudi dr. Stanley Krippner: »Ego smrt je prekinitev običajnega lastnega zavedanja. 

Med tem časom se posameznik ne zaveda več sebe kot posameznika, ampak se zaveda in izkusi 

enost s celotnim okoljem in/ali drugimi ljudmi« (Harrison 2010, 40). 

Medicinski kemik dr. David Nichols dodaja: »Ko 'Jaz', ki je znotraj, ne more več govoriti, ne 

more formirati misli, ampak samo enostavno je del vsega, kar je, in ni več ločen« (Harrison 

2010, 40). 

Prav tako Grof (1979) opisuje ego smrt v okviru psihedelične terapije kot glavni cilj. Ustvariti 

je potrebno optimalne pogoje za doživetje ego smrti, s čemer privede do preseganja v tako 

imenovane največje psihedelične izkušnje. To je ekstatično stanje, ki ga zaznamuje izguba meje 

med subjektom in objektivnim svetom, s posledičnim občutkom enotnosti z drugimi ljudmi, 

naravo, vesoljem in Bogom. 

V prispevku, objavljenem v reviji Nevroznanost zavesti, profesor Gerrans in dr. Letheby 

razložita, kako uporabniki psihedeličnih zdravil pogosto poročajo, da se je njihov občutek 

samega sebe ali »jaza« – ločen od preostalega sveta – zmanjšal ali popolnoma »razpadel«. 

»To »uničenje ega« povzroči trenutek razširjenega zavedanja, občutek, v katerem je um bolj 

neposredno in intenzivno v stiku s svetom,« pravi profesor Gerrans. »S temi izkušnjami je 

mogoče znova vzpostaviti mehanizme samega sebe, kar bi lahko spremenilo pogled ljudi ali 

pogled na svet« ('Ego-dissolving' psychedelic drugs 2017). 

Nevroznanstvena študija takšnih izkušenj »razpada ega« ponuja vpogled v naravo 

samozavedanja. Kot pravi Savage (1955) v svoji diskusiji o fenomenologiji LSD-ja, se 

posameznik zave ego meja svojega uma in telesa šele, ko se zgodi v njih sprememba (citirano 

v Letheby in Gerrans 2017, 9). 

3.4 Zasvojenost in toleranca 

Trenutno znanstveno soglasje (Bonson 2012; Nutt et al. 2007, citirano v Elsey 2017, 6) je, da 

klasične psihedelične substance ne povzročajo zasvojenosti. Do sedaj tudi še ni bilo 

zabeleženega nobenega primera zasvojenosti od teh substanc (Krebs 2017, 17). Ravno 
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nasprotno, psihedeliki veljajo in se proučujejo kot potencialna sredstva za zdravljenje 

zasvojenosti (Halpern 1996, Sessa in Johnson 2015, citirano v Elsey 2017). Uporaba 

psihedeličnih substanc prav tako tudi ne vodi do zasvojenosti od drog in ne povzročajo večjih 

odtegnitvenih simptomov. Peterlin (2017) opisuje, da se toleranca razvije hitro, v 3–6 dneh 

kontinuirane uporabe. »Bolniki s shizofrenijo pa lahko razvijejo toleranco še prej, v 2–3 dneh 

(za pregled glej Abraham et al., 1996)« (Frecska 2007, 76). 

Pri uporabi nekaterih psihedelikov, kot so LSD, maskelin in psilocibin, se hitro razvije visoka 

stopnja tolerance. Da se po večkratni uporabi doseže isto oziroma podobno intenziteto učinka, 

so potrebne vedno večje doze (Frecska 2007).  

Uporaba halucinogenih oziroma psihedeličnih zdravil prav tako 

povzroča toleranco do drugih zdravil v tem razredu, vključno s psilocibinom in pejotlom. 

Uporaba klasičnih halucinogenov pa ne povzroča tolerance do zdravil, ki ne delujejo 

neposredno na iste receptorje možganskih celic. Z drugimi besedami, med zdravili, ki 

delujejo na druge sisteme nevrotransmiterja, kot so marihuana in amfetamini, ni nobene 

navzkrižne tolerance. Poleg tega je toleranca do halucinogenih zdravil kratkotrajna 

(Hallucinogens and dissociative drugs 2015). 

Za razliko od večine drugih psihedelikov pa »DMT pogosto ne povzroča tolerance ne pri živalih 

(Kovacic in Domino 1976) in ne pri človeku (Strassman et al. 1996). Čeprav DMT deluje na 

iste receptorje kot LSD, je navzkrižna toleranca z LSD-jem in drugimi serotonergičnimi 

psihedeliki omejena« (citirano v Frecska 2007, 76). 

Prav tako je opaženo, da se toleranca ne razvije pri mikrodoziranju, kar lahko privede do 

kronične uporabe (Mikrodoziranje s psihedeliki 2016). 

4 UPORABA PSIHEDELIKOV V PSIHOTERAPIJI SKOZI 

ZGODOVINO 

»Psihedeliki so bili uporabljeni že dolgo, preden so bili predstavljeni zahodnemu svetu leta 
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1897, ko je Arthur Heffter izoliral meskalin iz peyote kaktusa« (Rucker, Iliff in Nutt 2017, 2). 

Antropološke raziskave so pokazale, da so primitivne družbe uporabljale psihedelične 

substance z namenom, da bi ohranile družbeno solidarnost, navdihnile umetniško in duhovno 

ustvarjalnost (Strassman 2001), pa tudi za verski in medicinski namen. Veljalo je mnenje, da 

sta zdravje in bolezen odvisna od delovanja duhovnih sil, zaradi česar je bilo vsako zdravilo, ki 

ni imelo povsem fizičnih učinkov in je lahko človeka prenašalo v duhovni svet, za mnoge 

domačine boljše (Schultes 1976). 

S pregonom so za zahodnega človeka psihedeliki »ostali skrivnost vse do začetka 20. stoletja, 

ko so v Mehiki odkrili še živeči kult svetega kaktusa, nato pa sredi stoletja še kult svetih gob« 

(Psihedeliki: hrana bogov n.d.). 

Z znanstveno pozornostjo in prvimi raziskavami so psihedeliki kmalu pridobili široko uporabo 

v psihiatriji. Psihedelična zdravila so se začela uporabljati v številnih študijah s potencialnimi 

medicinskimi aplikacijami. Zgodnji rezultati so kazali na potencialno uporabo pri zdravljenju 

zasvojenosti, razumevanju duševnih bolezni in kot dodatku psihoterapiji (The medical history 

of psychedelic drugs 2007). 

Raziskovanje psihedelikov se je najprej pričelo z znanstvenim proučevanjem pejotla, ko je  leta 

1887 berlinski farmakolog Louis Lewin prinesel s potovanja po ZDA v Nemčijo primerke 

posušene rastline. Leta 1897 je leipziški farmakolog Arthur Heffter izoliral iz pejotla meskalin. 

Kemično strukturo meskalina pa je ugotovil Ernst Späth, ki ga je tudi sintetiziral in meskalin 

identificiral kot 3,4,5-trimetoksi-ß-fenetilamin. Meskalin so začele proizvajati nekatere 

farmacevtske firme, ki so ga ponudile tržišču kot terapevtsko sredstvo v psihiatriji. Za ta namen 

ga je bilo mogoče dobiti do 60. let (Valenčič 1995)  

Humphrey Osmond in John Smythies sta ugotovila, da so bili zunanji simptomi 

meskalinske zastrupitve podobni tistim pri shizofreniji. Leta 1952 je Osmond poudaril 

strukturno podobnost med maskelinom in adrenalinom ter domneval, da bi lahko 

shizofrenija imela biokemijsko osnovo. Predlagal je tudi, da bi maskelin lahko pomagal 

zdravnikom in ostalemu bolnišničnemu osebju pri razumevanju svojih pacientov z 

zagotavljanjem načina, da bi videli svet, kot ga vidijo njihovi pacienti (Lee in Shlain 1985, 

citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007, 7). 
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K spočetju psihedeličnega obdobja v zahodnem svetu je veliko pripomogel eden najbolj znanih 

slovenskih psihiatrov Alfred Šerko zaradi njegovega širšega zanimanja za maskelin. Leta 1913 

je izšel njegov znameniti članek Im Mescalinrausch (Mreža drog 1995). Zanimanje za maskelin 

pa je ugasnilo, ko je bil na pohodu nov psihedelik, psihedelik stoletja LSD. Dietilamid lisergične 

kisline (LSD) je leta 1938 sintetiziral Albert Hofmann v farmacevtski družbi Sandoz v Baslu v 

Švici (LSD-assisted psychotherapy n.d.). Z odkritjem intenzivnih psiholoških učinkov LSD-ja 

leta 1943 so se pričele številne znanstvene in terapevtske raziskave (Hintzen in Passie 2010, 

citirano v Gasser, Kirchner in Passie 2014). LSD je kmalu postal priznan za možne terapevtske 

učinke. Imel pa je tudi pomembno vlogo pri odkrivanju serotoninskega nevrotransmiterja 

(LSD-assisted psychotherapy n.d.). 

»Po začetnih preizkusih, ki so jih izvedli Hofmann in njegovi kolegi, je Sandoz LSD po vsem 

svetu razširil mnogim psihiatrom. V 50. letih prejšnjega stoletja je bil uporabljen v številnih 

aplikacijah. Sprva je bilo mišljeno, da je koristen kot psihotomimetik (za terapevte, da bi se 

naučili in lažje razumeli izkušnje s psihozo), kasneje je bilo ugotovljeno, da je to koristno orodje 

za pomoč pri psihoterapiji« (Sessa 2006, 3). 

Osmond in Abram Hoffer sta po eksperimentiranju z LSD-jem opazila, da je »zdravilo 

pacientom pogosto zagotovilo osebne vpoglede in jasno samorefleksijo« (Dyck 2005, citirano 

v The medical history of psychedelic drugs 2007, 7). Njune študije so pokazale, da med 40 in 

45 % bolnikov, ki so prejeli LSD za zdravljenje alkoholizma, niso zapadli v staro stanje, kar 

nakazuje na to, da bi lahko samo en velik odmerek LSD-ja učinkovito zdravil alkoholizem 

(Humphry 2014). 

Colin Smith je leta 1958 objavil rezultate poskusov štiriindvajsetih primerov bolnikov, pri 

katerih je po treh letih spremljanja zaključil, da imata LSD in meskalin terapevtski učinek ter 

da se je 50 % njegovih bolnikov »izboljšalo« ali »precej izboljšalo« pri zdravljenju alkoholizma 

(The medical history of psychedelic drugs 2007, 7). »Ugotovili smo, da so psihedeliki koristno 

dopolnilo psihoterapiji,« je zapisal v dokumentu, ki opisuje to študijo (Humphry 2014, v »A 

brief history of psychedelic psychiatry«).  

Med letoma 1953 in 1965 so Sandison in njegova raziskovalna skupina delali na LSD-terapiji, 

pri čemer so ugotovili, da je LSD koristen pri nevrotičnih bolnikih za ozaveščanje nezavednih 

stvari (The medical history of psychedelic drugs 2007), kot so izgubljeni ali zatrti spomini na 
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otroštvo, prav tako kot se to dogaja pri analitični psihoterapiji (Crocket, Sandison in Walk 

1963). Ugotovili so tudi, da je LSD koristen pod vodstvom psihiatra in kot dopolnilo 

psihoterapiji v primerih, ko se bolniki s kroničnimi nevrotičnimi motnjami niso odzvali na 

drugo zdravljenje (The medical history of psychedelic drugs 2007). 

»Pojavili sta se dve obliki terapije. Psihedelično terapijo se je v glavnem izvajalo v Severni 

Ameriki in je vključevala intenzivno psihoterapijo, ki ji je sledila ena velika doza LSD-ja« (The 

secret history of 2010). 

Avtor te metode je bil v 50. letih psihiater Humhrey Osmond. Druga oblika terapije je bila 

psiholitična terapija, ki se je »večinoma izvajala v Evropi in je v povezavi s psihoanalizo redno 

uporabljala nizke do zmerne odmerke zdravila, da bi sprostila zatrte spomine in odkrila 

nezavedni um« (The secret history of 2010). 

V 50. letih je bil utemeljitelj te metode angleški psihoterapevt Ronald A. Sandison. 

Psiholitično psihoterapijo je dr. Ronald Sandison v bolnišnici Powick v Gloucestershireu začel 

uporabljati, ko je kombiniral nizke odmerke LSD-ja s tekočo psihodinamično psihoterapijo, ob 

čemer je ugotovil, da LSD pripomore k hitrejšemu dostopanju do globljih, zatrtih delov psihe 

(Sessa 2006). Po zgodnjih poročilih o uspehu uporabe psihedelikov v psihoterapiji leta 1953 in 

1954 v Angliji, ZDA in Nemčiji so številni preiskovalci začeli uporabljati LSD, da bi poskušali 

zdraviti nevzdržno nevrozo in skrajšali čas zdravljenja (Crocket, Sandison in Walk 1963). 

Z LSD-jem je bilo zdravljenih približno 40.000 bolnikov (Sessa 2006) in »raziskave o 

potencialnih terapevtskih učinkih LSD-ja in drugih psihedelikov so prinesle več kot 1000 

znanstvenih člankov in šest mednarodnih konferenc« (Humphry 2014, v »A brief history of 

psychedelic psychiatry«). Rezultati so bili v veliki meri koristni, četudi so psihedelike prejemali 

le najbolj odporni in kronični bolniki. Neželenih dogodkov je bilo malo, zdravniki pa so težili 

k razvijanju metod za doseganje optimalnih psihedeličnih seans (Sessa 2006). Vendar mnoge 

od zgodnjih študij niso relevantne zaradi pristranskosti objave in zaradi pomanjkanja kontrolnih 

skupin (Humphry 2014) ali pa so imele druge eksperimentalne pomanjkljivosti (Sigafoos et al. 

2007). »Kljub tem metodološkim pomanjkljivostim so bili psihedeliki obetavni in nova 

možnost za zdravljenje duševnih bolezni« (Wildberger, John in Hallock 2017, 50). 
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Kot lahko vidimo, so bili psihedeliki raziskani in uporabljeni za zdravljenje različnih 

psihiatričnih stanj, in četudi raziskovalci niso zagovarjali nenadzorovane rekreativne uporabe 

psihedeličnih zdravil ('Ego-dissolving' psychedelic drugs 2017), si  

navdušenje nad psihedeliki kmalu niso več delili le v omejenih psihiatričnih, umetniških 

in bohemskih krogih, temveč je njihova uporaba prodrla tudi med splošno populacijo 

predvsem mladih in pri tem sovpadla z revolucionarnimi vrenji 70. let. V začetku leta 

1970 so skoraj vse države sveta psihedelike uvrstile na seznam prepovedanih drog in 

sprožile še danes trajajočo »vojno proti drogam«. Ta zakonska prepoved je povzročila 

konec vseh znanstvenih raziskav v sklopu psihedelične psihoterapije, ni pa zatrla samo 

uporabo psihedelikov, ki se je neomejeno nadaljevala v manjših subkulturnih krogih 

(Psihedeliki: hrana bogov n.d.). 

Mark Geyer pojasnjuje, da cilj prepovedi uporabe drog ni bil ustaviti znanstvenike, temveč 

ustaviti nenadzorovano ulično rabo. Stranski učinek tega pa je bil, da so se tudi legitimne 

raziskave omejile (Ferro 2013). 

4.1 Načini uporabe psihedelikov v psihoterapiji  

Psihedeliki imajo dolgo zgodovino varne uporabe v zakonitih, nadzorovanih raziskovalnih 

okoljih (Strassman 1984, citirano v Frecska 2007). Vendar pa so prisotni predsodki o varnosti 

psihedeličnega zdravila, ki pa so povezani z nedovoljeno uporabo in zlorabami in ne z 

odgovorno klinično uporabo (npr. glej Griffiths et al. 2006, citirano v Frecska 2007, 69). 

Njihova zloraba pa je vplivala tudi na odločanje o klinični uporabi (Frecska 2007). 

V zadnjih letih so bile raziskave pri ljudeh ponovno dovoljene in organizacije, kot je npr. 

Multidisciplinarno združenje za psihedelične študije, se trudijo pridobiti sredstva, s katerimi bi 

bile dovoljene nadaljnje psihedelične raziskave (The medical history of psychedelic drugs 

2007), saj so navsezadnje bili psihedeliki tisti, ki so igrali vlogo pri vpeljevanju psihiatrije v 

sodobni svet, prav tako pa ostaja privlačno upanje, da bi z njimi ublažili duševno trpljenje (Grob 

1998, citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007).  

Nov val raziskav o koristnosti psihedelikov se je »začel v letu 1990 (Strassman 2001). Od leta 

2000 so bili psihedeliki preizkušeni za zdravljenje obsesivno-kompulzivne motnje (Moreno, 
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Wiegend, Taitano, Delgado, 2006), depresije (Zarate et al., 2006), Anksioznosti, povezane s 

končnim stadijem raka (Gasser, Kirchner in Passie 2014), posttravmatske stresne motnje 

(Amoroso, 2015; Mithoefer, Wagner, Mithoefer, Jerome, & Doblin, 2010), nikotinske 

zasvojenosti (Johnson, Garcia-Romeu, Cosimano, Griffiths, 2014) in študije z drugimi 

aplikacijami, ki še potekajo« (Citirano v Wildberger, John in Hallock 2017, 50). 

Pri popuščanju omejitev raziskav terapevtskih sposobnosti psihedelikov so pričele izhajati tudi 

študije iz številnih glavnih univerzitetnih medicinskih raziskovalnih skupnosti. Tako na primer 

univerza Johns Hopkins vodi študijo psilocibina, da bi ugotovili, ali snov lahko proizvaja 

osebno in duhovno pomembne izkušnje na bolnike z rakom. Na New York University 

proučujejo psihedelični učinek psilocibina na zmanjšanje depresije in tesnobe pri bolnikih z 

rakom, prav tako pa je na medicinski fakulteti na Harvardu v študijah MDMA-terapija s pacienti 

z rakom, ki trpijo zaradi strahu pred iztekom življenja (Thomas 2014). 

Z raziskovalnim inštitutom Heffter je Grob zasnoval in prejel odobritev FDA za majhen 

poskus dajanja psilocibina 12 osebam terminalno bolnim z rakom med 30 in 60 leti. 

Pacienti so prišli na dve seji mesec dni narazen. Ker je bila to prva študija po desetletjih, 

ki je uporabila psilocibin, je FDA odobrila zelo majhen odmerek za študijo. »Ljudje niso 

bili bogato halucinirani,« po navedbah Groba, vendar je bil učinek bolj kot budne sanje. 

Po šestmesečnem spremljanju so bolniki pokazali pomembno in trajno zmanjšanje 

tesnobe. Študija je utrla pot za druge raziskave uporabe psilocibina za lajšanje strahu 

pred življenjem na univerzi Johns Hopkins in na univerzi v New Yorku (ang. NYU) (Ferro 

2013, v »Why doctors can't give you LSD«). 

Spomladi leta 2014 se je pričela tudi prva študija MDMA, ki je bila na voljo za zdravljenje 

socialne anksioznosti pri odraslih ljudeh z avtizmom. V klinični preizkušnji je bilo redko 

zaznati neželene učinke in niso bili življenjsko nevarni. Pri več kot 1133 posameznikih, ki so 

prejeli MDMA, ni prišlo do kakršnih koli bolezni, povezanih z drogami (The medical history 

of psychedelic drugs 2007; Danforth et al. 2016, 241). 

Grof (1980) in Horton (2006) (citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007, 35) 

menita, da bi se glede na podatke dosedanjih raziskav morala odgovorna uporaba psihedelikov 

pod nadzorom izkušenih strokovnjakov nadaljevati. Prav tako so psihedelične substance 

pomembne tudi za nadaljnje akademske študije, saj po mnenju britanskega urednika v reviji o 
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psihiatriji lahko pomagajo pri ugotavljanju nevrobiološke povezave med mentalnimi in 

fizičnimi stanji (Sessa 2005: 458, citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007). 

Da so človeške raziskave imele veliko zdravniško obljubo in hevristično vrednost, so trdili tudi 

znanstveniki (Doblin 2001: 78–81, citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007). 

Randerson (2006) (citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007) vidi pomembnost 

psihedelikov pri razumevanju nevrokemije možganov. Odprte pa so tudi možnosti vnovične 

uporabe za zdravljenje alkoholizma, zlorabe substanc in določenih psihiatričnih motenj 

(Nichols 2004, citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007). Smiselno bi bilo tudi 

dodatno raziskati vlogo, ki bi jo imeli psihedeliki pri obravnavi razširjene problematike 

zasvojenosti, kot meni Halpern (1996) (citirano v The medical history of psychedelic drugs 

2007). 

V prihodnosti dr. McKenna pravi, da bi bile vse te snovi idealne za uživanje pod strogim 

nadzorom in vodenjem: »Potrebna je pomoč terapevta, ki pomaga integrirati to izkušnjo.« 

Način psihiatrije bi se prav tako moral razvijati, pravi dr. McKenna. Psihiatri bi se morali 

zavezati, da bodo namesto 15 minut pogovora s pacientom in predpisovanja tablet 

porabili ure, v katerih bi vodili bolnike skozi polno izkušnjo. S tem bi bolnikom omogočili, 

da bi bili resnično varni, saj čeprav še ni dokončnih dokazov, ki bi kazali, da sta LSD in 

psilocibin dolgoročno zasvojljiva ali nevarna, je lahko neprijetna reakcija (angl. bad trip) 

resnično travmatična (Jacoby 2015, v »Refinery29«). 

5 POZITIVNI UČINKI UPORABE PSIHEDELIKOV V TERAPEVTSKE 

NAMENE  

»Če je Freud imenoval sanje »kraljevska pot do nezavednega«, je ta notranji vizualni element 

psihedeličnega doživetja tehnično bolj podoben super-avtocesti do nezavednega« (Sessa 2006, 

4). 

Profesor Philip Gerrans je mnenja, da ima psihedelična izkušnja, ki da globok občutek povezave 

s seboj in svetom, potencial, ki bi bil lahko koristen za ljudi, ki trpijo zaradi depresije, 

anksioznosti in nekaterih oblik zasvojenosti ('Ego-dissolving' psychedelic drugs 2017).  
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Številne raziskave so pokazale, da so bili običajni mehanizmi pogovorne terapije veliko 

bolj učinkoviti z dodajanjem psihedeličnega zdravila. Opisujejo izjemen uspeh pri pomoči 

predhodno neozdravljivih bolnikov, ki trpijo zaradi obsesij in kompulzivnosti, 

posttravmatskega stresa, motenj hranjenja, tesnobe, depresije, alkoholizma in 

zasvojenosti od heroina. Uspeh pa se je pokazal tudi pri omiljanju bolečin pri 

neozdravljivo bolnih pacientih (za pregled znanstvene podlage psihedelične psihoterapije 

glej: Walter N. Pahnke, Albert A. Kurland, Sanford Unger, Charles Savage, and Stanislav 

Grof, "The Experimental Use of Psychedelic (LSD) Psychotherapy," Journal of the 

American Medical Association 212 (1970): 1856–63, citirano v Strassman 2001, 25). 

Dr. Letheby pravi, da je ljudem s psihiatrično motnjo skoraj nemogoče videti stvari drugače, v 

psihedelični izkušnji pa uvidijo, da način, s katerim so gledali stvari, ni edini način, zaradi česar 

je veliko lažje doseči napredek pri zdravljenju ('Ego-dissolving' psychedelic drugs 2017). 

Glavna prednost psihedelične terapije v primerjavi z običajno terapijo je, da pacient sebe 

doživlja v spremenjenem stanju zavesti, kjer je doživljanje bolj globoko in holistično. »LSD, 

psilocibin in novejša zdravila, kot je MDMA, imajo možnost izboljšati globino in hitrost 

psihoterapije. Spodbujajo povečano empatijo in skupno razumevanje med pacientom in 

terapevtom« (Sessa 2006, 4). 

Dojemanje je precej širše kot v vsakodnevnem življenju, kar je lahko v veliko pomoč, saj človek 

sebe doživlja bolj celostno. »Deluje na nivoju, ki ga je sicer težko doseči. Saj so možnosti, do 

katerih človek v psihedeličnosti lahko gre, brezmejne, v psihoterapiji pa lahko gre klient samo 

tako daleč, kot ga je sposoben terapevt voditi« (Ropoša 2017, v »Globočina človeške psihe«). 

Za primer, pri MDMA so glavni psihoterapevtski učinkoviti elementi, ki jih povzroča 

»podaljšano spontano oživljanje in soočanje s travmatičnimi spomini in čustvi; kognitivno 

prestrukturiranje, obravnava težkih čustev, sproščanje napetosti in somatskih simptomov, večja 

ozaveščenost o preteklosti in sedanjih pozitivnih izkušnjah, nove perspektive in spremembe 

pomena« (Swiss protocol 2007, 16). 

»Vollenweider et al. (1998) so poročali, da MDMA povzroči akutno povečano odzivnost na 

čustva, povečano odprtost in občutek bližine z drugimi ljudmi (str. 247). V kombinaciji s 

psihoterapijo, ki podpira enega ali več teh učinkov, MDMA omogoča posameznikom, da se 
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soočijo in razmišljajo o čustveno intenzivnih spominih, mislih ali občutkih in morda zaradi 

sprememb v razpoloženju in zaznavanju povečujejo empatijo in sočutje do drugih in sebe« 

(Bouso et al. 2008; Greer in Tolbert 1986; Mithoefer et al. 2011, citirano v Danforth et al. 2016, 

240). To je terapevtska vrednost psihedelika, saj takšna izkušnja omogoči pogled na problem iz 

druge strani, »osebe pogosto postanejo manj defenzivne in so bolj zmožne videti svoje misli in 

čustva nepristransko« (Eisner in Cohen 1958, citirano v Letheby in Gerrans 2017, 6). 

Dr. David Presti vidi terapevtski potencial psihedelikov, v tem, da osebam omogoči, da se 

zavejo neprijetnih občutkov in misli, tako da lahko pridejo na površje in se terapevtsko 

obdelujejo. Lahko poveča nevroplastičnost, kar pomeni, da so nevroni bolj dovzetni za 

oblikovanje nove povezave (Therapeutic and health benefits of psychedelics n.d.). 

V psiholitični psihoterapiji se je pokazalo, da so psihedeliki koristni za olajšanje prenosa in 

prenašanje preteklih spominov na površje (Frecska 2007), kot tudi »olajševanje prenosa in 

prenašanje potlačenih otroških spominov« (Goldsmith 2007, 108), »tudi tiste iz zelo zgodnjega 

otroštva. To ni običajna oblika spominjanja, ampak gre oseba dejansko še enkrat skozi izkušnjo: 

to ni reminiscenca, ampak »réviviscence« (obnovljivost), kot je zapisal francoski psihiater Jean 

Delay« (Gahlinger 2004, 49). 

Tudi Albert Hofmann in njegovi kolegi so v poizkusih ugotovili, da ima pacient pod vplivom 

LSD-ja možnost, da »prikliče oddaljene, potlačene spomine in z veliko jasnostjo ponovi 

pretekle travmatične izkušnje. Mnogi pacienti, ki so bili predhodno onesposobljeni zaradi 

neprestane nervoze, so lahko izkoristili ta pristop« (Sessa 2006, 3), saj se »poveča zavest o (in 

čustvena povezava) z zatrtimi spomini in drugimi elementi podzavesti, za katere se zdi, da bi 

lahko bili koristni pri tistih, ki niso napredovali pri psihoterapiji« (Rucker, Iliff in Nutt 2017, 

2). 

Psihedeliki so privlačni za psihoterapijo tudi zaradi drugih pozitivnih učinkov. Rezultati 

raziskave Kasta in Collinsa 1964 (citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007) so 

pokazali, da ima LSD učinke na ublažitev bolečine in psihološkega počutja pri bolnikih s 

končnim stadijem raka, saj proizvaja daljše in učinkovitejše lajšanje bolečin kot kateri koli drugi 

analgetik.  

Prav tako psihoaktivne komponente v psihedeličnih gobah pomagajo zmanjšati anksioznost 
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umirajočih bolnikov za rakom. Ugotovljeno je bilo, da tudi LSD zmanjša anksioznost v 

povezavi z zdravljenjem (Jacoby 2015). 

Študija, ki sta jo opravila Krebs in Johansen (2012) (citirano v Thomas, 2014), je pokazala, da 

ima LSD pomemben koristen učinek v povezavi z zlorabo alkohola. Od 500 bolnikov je 59 % 

tistih, ki so s prejemanjem LSD-ja pokazali zmanjšano stopnjo zlorabe alkohola. »Ta številka 

je veliko večja od tiste, ki jo izvaja katera koli druga obravnava« (Hoffer 1970, citirano v The 

medical history of psychedelic drugs 2007, 18).  

Način zdravljenja motnje rabe alkohola, ki se trenutno izvaja, v veliko primerih ni uspešno, 

zaznati je visoke stopnje recidiva. Čeprav MDMA v kombinaciji s psihoterapijo do sedaj še ni 

bil uradno raziskan kot zdravljenje za katero koli obliko motnje uporabe snovi (Sessa 2017), se 

je v zadnjih letih MDMA povečala pomembnost za zdravljenje in so predhodne študije že 

pokazale, da »v povezavi s psihoterapijo lahko pomaga ljudem premagati posttravmatski stresni 

sindrom in tudi druge motnje« (MDMA-assisted psychotherapy n.d.) zaradi učinkov, ki bolniku 

omogočijo, da lažje razišče in obravnava boleče spomine. V povezavi s tem, da je motnja 

uživanja alkohola tako pogosto povezana z zgodnjimi travmatičnimi izkušnjami, avtor v študiji 

v Združenem kraljestvu predlaga, da bi lahko bolniki z motnjo uživanja alkohola imeli korist 

od psihoterapije s pomočjo MDMA (Sessa 2017)   

Zelo uspešno se je MDMA »uporabljal tudi v partnerski terapiji, ker so se po letih zakona lahko 

tako pogovorili o zelo bolečih stvareh, o katerih se prej niso mogli. Prav tako je uspešna uporaba 

pri terminalno bolnih« (Paš 2010, v »Uporaba MDMA v psihoterapiji«). Nekateri celo opisujejo 

psihedeliko kot 30 let terapije v eni noči (Lyon 2014). 

Pokazala se je tudi razlika pri zdravljenju depresije s psihedeliki v primerjavi s tradicionalno 

uporabo antidepresivov, saj je bilo ugotovljeno, da  

psihedelične droge lahko zagotovijo hitre in dolgotrajne olajšave za tiste, ki se bojujejo z 

nekaterimi najpogostejšimi duševnimi boleznimi. 

Zdravila, ki se uporabljajo kot antidepresivi, za zdravljenje depresivne in anksiozne 

motnje, delujejo tako, da blokirajo serotoninski transporter. Serotonin je vpleten v nešteto 

bioloških procesov, tako da poseg v njegovo signalizacijo lahko povzroči veliko stranskih 
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učinkov, pojasnjuje Dennis McKenna (Jacoby 2015).  

Poleg hudih neželenih učinkov, kot pojasnjuje Honigsbaum (2005) (citirano v The medical 

history of psychedelic drugs 2007), pa je običajno zdravljenje v veliki meri tudi neučinkovito. 

»Večino zdravil za duševne bolezni je pogosto treba uživati dnevno več let, včasih pa tudi celo 

življenje« (MDMA-assisted psychotherapy n.d.). Nekateri psihedeliki pa so učinkoviti že po 

enem odmerku, kar ima očitne prednosti pred drugimi zdravili (The secret history of 2010). 

Dr. McKenna pojasnjuje, da MDMA deluje na isti serotoninski transporter kot antidepresivi, 

vendar slednji blokira ponovni privzem serotonina, medtem ko MDMA povzroči poplavo 

serotonina v sinapsi (Jacoby 2015). Posledično so ljudje v nasprotju z antidepresivi v 

psihedelični izkušnji občutili resnične spremembe že po samo eni seansi (Jacoby 2015). 

V dvojni slepi študiji na osebah, ki se niso odzvale na standardne antidepresive, so psihedeliki 

izzvali hitre izboljšave (Berman et al. 2006, citirano v The medical history of psychedelic drugs 

2007). Prav tako se je v ponovljeni študiji pokazalo, da se je dan po zdravljenju 71 % bolnikov 

počutilo bolje, teden dni kasneje 35 %, nobene izboljšave pa niso zaznali pri uporabi placeba 

(Zarate et al. 2006, citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007). Prav tako sta pri 

skupini bolnikov, ki trpijo za glavoboli, »LSD in psilocibin pripomogla k učinkovitemu 

zmanjševanju simptomov tega stanja. Ne samo med samimi izkušnjami, ampak tudi več 

mesecev po tem so uporabniki javljali veliko zmanjšanje simptomov« (Sessa 2006, 8). Tudi v 

drugi raziskavi (Sewell et al. 2006, citirano v the medical history of psychedelic drugs 2007, 

35), ki je pokazala, da so psihedeliki učinkoviti za zdravljenje migren, so ugotovili, da je 52 % 

bolnikov, ki so se zdravili sami s psilocibinom, poročalo o prenehanju glavobola v skupkih 

(angl. Cluster headache), 95 % jih je trdilo, da je obdobje remisije podaljšano. Pri zdravljenju 

z LSD-jem pa jih je 88 % poročalo o prenehanju glavobola v skupkih, 80 % pa je imelo 

podaljšano obdobje remisije. Psihedeliki lahko povečajo tudi občutek osebnega dobrega počutja 

oziroma zadovoljstva z življenjem, kar so zaznali pri 79 % prostovoljcih (Griffiths et al. 2006, 

citirano v The medical history of psychedelic drugs 2007) prav tako so v študiji (Mash et al. 

1998; Mabit 2002; Krupitsky et al. 2007, citirano v The medical history of psychedelic drugs 

2007) psihedeliki pokazali potencial pri zdravljenju zasvojenosti.  

Tudi pri obsesivno-kompulzivnih motnjah je bil psilocibin varno uporabljen, saj so  
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znanstvene študije v zadnjih 50. letih pokazale vrednost psilocibina za zdravljenje 

obsesivno kompulzivne motnje in premagovanje zasvojenosti s snovmi, kot je tobak. 

Lahko zmanjša potrebo po invazivnih operacijah in nevarnih zdravilih na recept. Poleg 

LSD je bil psilocibin preučen tudi v zvezi s pomočjo bolnikom z rakom pri premagovanju 

stresa in tesnobe zaradi njihovega stanja. Veselje in duhovna neustrašnost, ki prihajata z 

izkušnjo gob, je odlično zdravilo za tiste na smrtni postelji (Magic Mushrooms n.d.). 

Grof vidi psihedelike kot pripomoček za raziskavo nevroznanosti. »Psihedeliki, uporabljeni 

odgovorno in z ustrezno previdnostjo, bi bili za psihiatre, kot je mikroskop za biologijo in 

medicino ali teleskop za astronomijo« (Sessa 2006, 9). 

6 NEGATIVNI UČINKI UPORABE PSIHEDELIKOV V 

TERAPEVTSKE NAMENE  

»Mediji že več desetletij v veliki meri predstavljajo psihedelike kot izredno nevarne droge; v 

resnici se klasični serotoninergični psihedeliki na splošno štejejo za fiziološko zelo varne, v 

primerjavi z opiati in psihostimulansi. Jaffe (1985) je izjavil: »Smrti, ki se pripisujejo 

neposrednim učinkom LSD-ja, pri človeku niso znane«, in ta izjava ostaja resnična tudi danes. 

Kljub relativni fiziološki varnosti psihedelikov pa lahko povzročijo resne psihološke posledice« 

(citirano v Nichols 2016, 273) 

Griffiths et al. (2008, 11) povzemajo morebitna tveganja psihedelikov, ki so jih izpostavili drugi 

komentatorji, in sicer: »(1) akutna panika, ki vodi do nevarnega obnašanja pod vplivom 

zdravila, (2) manifestacija ali poslabšanje psihiatričnih stanj, (3) trajne zaznavne motnje in (4) 

razvoj vzorca zlorabe uživanja drog«. 

Psihedeliki so lahko nevarni predvsem v primeru, če se jih zlorablja v kombinaciji z drugimi 

potencialno bolj nevarnimi drogami, ob čemer lahko uživalec pod vplivom stori neodgovorne 

stvari. Ta nevarnost je predvsem v primeru, ko se psihedelike uživa pri nepravilnih nastanitvah 

– večinoma zunaj medicinskega ali verskega nadzora, saj je lahko zastrupitev s psihedelikom 

moteča in lahko občasno povečuje tudi tveganje za samomorilno vedenje (Frecska 2007). 

Čeprav psihedelične substance niso bile neposredno odgovorne za povzročanje smrti, se je 
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pomembno zavedati, da je uporabnik pod vplivom psihedelika slabše razsoden, zaradi česar 

lahko dela stvari, katerih običajno ne bi upošteval (Nichols 2016). 

Tudi uporaba psihedelikov v nadzorovanem okolju predstavlja možnost za edinstveno 

psihološko tveganje »bad tripa« oziroma neprijetne reakcije in pa tudi manj pogostih neželenih 

reakcij, kot sta panični napad ali psihotična reakcija (Peterlin 2017). 

»Iste psihedelične droge, ki se štejejo za namen terapije, se prav tako uporabljajo za modeliranje 

psihotičnih epizod. Akutni učinki psihedeličnih zdravil so lahko averzivni, s paranojo in 

strahom pred norostjo (Hofmann in Ott 2013, citirano v Elsey 2017, 5)«. Vendar pa so v 

raziskavah dr. Griffithsa in sodelavcev ugotovili, da so ti občutki običajno izzveneli na seansi 

in niso imeli trajnega vpliva (Elsey 2017). Zato je zelo pomembno, da je med psihedelično 

izkušnjo, ko je človek v odprtem stanju, v suportivnem, varnem okolju. V nasprotnem primeru 

je lahko zelo travmatizirajoče. Namreč psihedeliki, kot je MDMA, prav tako niso selektivni v 

mislih ali čustvih, ki jih sprosti, ob čemer lahko nezavedne travme pridejo ven tudi v 

neprimernem, ogrožajočem okolju. Takšna nepredvidljivost v sprostitvi psihološkega materiala 

je podobna tudi LSD-ju (Parrott 2014). 

»Pri odvijanju globokih procesov se lahko pojavi tudi psihedelični posttravmatski stresni 

sindrom. Ta lahko nastane v primeru, če se človek ustraši in prekine psihedelično izkušnjo. Če 

se ti procesi ne zaključijo ali če pride prehitro do prekinitve izkušnje in s tem ne pride do 

zaključka, temu pogosto sledi anksioznost, povezana z nezaključenimi procesi,« pojasnjuje 

integrativna relacijska terapevtka Mina Paš (Ropoša 2017, v »Globočina človeške psihe«). 

Zaradi psihedeličnih substanc je bilo ugotovljeno tudi število kroničnih kliničnih sindromov, 

kot sta motnja percepcije in vztrajna psihoza (Frecska 2007). Slednja lahko nastane pri  

veliki psihedelični izkušnji, ki lahko privede do psihološke motenje po izteku akutnih 

učinkov zdravila. Pri nekaterih psihedelikih, zlasti pri LSD-ju, lahko uporabniki občutijo 

pretresljive duševne učinke, ki trajajo dlje kot en mesec po zaključku psihedeličnega 

doživetja. Ti dolgotrajni, psihozi podobni učinki zdravila so označeni kot 

»halucinogenizirana vztrajna psihoza« (ang. hallucinogeninduced persistent psychosis). 

Takšna obstoječa psihoza, ki jo povzroča psihedelik, pogosto vključuje dramatično 

afektivno komponento z nihanji razpoloženja od manije do globoke depresije, vsebine 
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verskih misli, živahnih motenj vida in halucinacij, ki niso značilne za shizofrenijo. Kljub 

temu so raziskovalci že zgodaj ugotovili, da je bila zelo redko diagnosticirana vztrajna 

psihoza, ki jo povzroča psihedelik, pri uporabi le-tega v varnih, profesionalnih okoljih 

(Frecska 2007, 77). 

Drugi omenjen dolgoročen negativen učinek psihedelikov se pogosto kaže kot »zaznavne 

motnje. Ena izmed njih je »flashback« ali vrnitev v preteklost, kjer gre za nepričakovano 

podoživljanje občutkov, prvotno doživetih pod vplivom psihedelika, in se lahko pojavi tudi leta 

kasneje ter lahko traja nekaj sekund ali celo ur. Če vztraja dalj časa in se ponavlja, to imenujejo 

obstojna halucinogena motnja zaznavanja (angl. Hallucinogen persisting perception disorder)« 

(Abraham, H. D. in Aldridge, A. M.,1993, citirano v Cehnar in Basle 2017, v »Psihedelična 

izkušnja«). 

Ta motnja lahko nastane neodvisno od odmerka, manj pogosta pa je pod kontroliranimi pogoji 

(Peterlin 2017). Pri tem gre za nevrološke spremembe, kot to ugotavljajo raziskovalci. Zato se 

pri nekaterih skupinah posameznikov, kot so posamezniki z manično depresijo, s psihozo ali 

tveganjem za nastanek le-te, psihedeličnih substanc sploh ne bi smelo uporabljati (Cehnar in 

Basle 2017). 

Raziskave (Caspi et al. 2005; Henquet et al. 2006, citirano v Frecska 2007) kažejo tudi na to, 

da so ljudje z določeno gensko varianto bolj izpostavljeni psihozi, podobni shizofreniji, po 

zlorabi konoplje, redna uporaba konoplje pa je dejavnik tveganja shizofrenije. Večja 

občutljivost na psihotične izkušnje, povzročene s kanabisom, je pogojena s prisotnostjo že 

obstoječe psihoze.   

Psihedelične substance so lahko nevarne tudi, če se jih uporablja pri nepravilnih odmerkih, v 

kombinaciji z drugimi zdravili, prav tako pa je čistost nezakonito pridobljenih zdravil redka, 

kar lahko povzroči druge zaplete (Elsey 2017). Na primer  

morebitna kombinirana uporaba psihedelikov sočasno z antidepresivi ali drugimi 

učinkovinami, ki zvišujejo koncentracije serotonina v možganih (kot so selektivni 

zaviralci privzema serotonina – SSRI in zaviralci MAO), pomeni potencialno tveganje za 

pojav serotoninskega sindroma. Serotoninski sindrom se lahko pojavi tudi do 4 tedne po 

uporabi potencialnega ireverzibilnega zaviralca MAO. Pri uporabi psihedelikov z 
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ostalimi učinkovinami, ki vplivajo na nivo serotoniona v možganih, se zato priporoča 

previdnost. Prav tako vse druge kombinacije psihedelikov z etanolom in drugimi 

učinkovinami pomenijo večje tveganje za nepredvidljive neželene učinke (Peterlin 2017, 

7). 

Tudi pri MDMA-ju se lahko pojavijo negativne izkušnje, četudi ima lastnosti, ki so privlačne 

za psihoterapijo.  

Akutni MDMA ima močne nevrohormonalne učinke, povečuje kortizol, oksitocin, 

testosteron in druge ravni hormonov. Sproščanje oksitocina lahko olajša psihoterapijo, 

medtem ko kortizol lahko poveča stres in je kontraproduktiven. Po administraciji MDMA 

sledi obdobje nevrokemične obnovitve, kadar nizke koncentracije serotonina pogosto 

spremljajo letargija in depresija. Redna uporaba lahko povzroči tudi serotoninergično 

nevrotoksičnost, težave s spominom in druge psihobiološke težave (Parrott 2014, 37)  

Negativni učinki, ki so jih pogosto zaznali pri psihoterapiji z MDMA-jem, so bili nezaželeni 

čustveni simptomi, kot je na primer anksioznost med in po terapiji (Garcia-Romeu, Kersgaard 

in Addy 2016). 

»Dolgotrajna pogosta uporaba psihedelikov pa je lahko povezana tudi s spremembami 

možganov in osebnosti. Vendar te razlike v možganih niso nujno negativne« (Elsey 2017, 6). 

7 EMPIRIČNI DEL  

7.1 Cilji raziskave  

Cilj raziskave je ugotoviti, kako psihedelične substance vplivajo na ljudi, kako in zakaj se jih 

uporablja za zdravljenje in izboljšanje življenja. S tem bomo dobili vpogled v delovanje 

psihedeličnih substanc, vzroke za odločanje za zdravljenje s psihedeliki in zaznane pozitivne 

in/ali negativne učinke le-tega. 
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7.2 Raziskovalna vprašanja 

V okviru cilja raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Katere psihedelične substance posamezniki najpogosteje uporabljajo?  

 Kakšni so vzroki uživanja psihedeličnih substanc? 

 Kako osebe pričnejo z uživanjem psihedelikov oziroma kako se na to pripravijo?  

 Kako in kaj posamezniki doživljajo in občutijo, ko prične psihedelik delovati?  

 Ali so uporabniki doživeli negativne učinke psihedelikov?  

 Ali so osebam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale in pri čem ter 

tudi kako se kažejo te spremembe v vsakodnevnem življenju? 

7.3 Načrt raziskave 

7.3.1 Metodologija in raziskovalni instrument 

Za raziskovanje smo uporabili kvalitativni pristop, s katerim želimo odgovoriti na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Za metodo smo se odločili, ker nas zanima poglobljeno razumevanje 

problematike. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturiran intervju, ker smo imeli vnaprej določen le 

cilj poizvedovanja, konkretna vprašanja pa smo oblikovali sproti in so bila odprtega tipa. Glede 

na temo, ki večini še vedno predstavlja tabu, smo želeli, da bi bilo vzdušje bolj sproščeno in 

prijazno ter zaupno, kar smo s polstrukturiranim intervjujem tudi dosegli. Vprašanja so izzvala 

odgovore v obliki pripovedi, pri čemer pa smo lahko posegli po globljem opisu in 

pojasnjevanju. 

Z namenom dobiti odgovore na raziskovalna vprašanja smo oblikovali šest ključnih vprašanj s 

podvprašanji. Začetna vprašanja so bila usmerjena v navajanje psihedelikov, ki so jih osebe že 

uživale, in razloge, zakaj so se odločile za njih. Sledila so vprašanja o poteku priprave na 

uživanje psihedelikov. Nadaljnja vprašanja posegajo po globljem opisu, kako in kaj osebe 

doživljajo med psihedelično izkušnjo, kje vidijo zdravilni potencial psihedelika, ter tudi opisu 

negativnih izkušenj, ki so jih lahko osebe doživele med psihedelično izkušnjo, in kakšne učinke 

je to imelo na njih.  
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7.4 Udeleženci  

Intervjuje smo izvedli z osebami, ki so že večkrat posegle po psihedeličnih substancah in so že 

imele močnejšo psihedelično izkušnjo, ki je vplivala na kakovost njihovega življenja. Tako smo 

v raziskavo povabili šest oseb, s katerimi smo izvedli intervju.  

Tri osebe so bile ženskega in tri moškega spola, stare pa so bile od 24 do 40 let.  

Imena intervjuvanih oseb zaradi etičnih razlogov niso omenjena.  

Intervjuvanci so uporabljali naslednje psihedelike: ayahuasca, gobe, DMT, 5-meo-DMT, 

MDMA, San Pedro oziroma Wachuma, konoplja, LSD, 2-CB, Peganum harmala, Salvia 

divinorum, Jurema in Sapito (Toad – Bufo Alvarius).  

7.5 Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve ter etična vprašanja 

Intervjuje smo opravili aprila in maja 2018. Pet udeležencev smo spoznali naključno v zadnjih 

treh letih, s katerimi smo se srečali na raznih seminarjih in delavnicah. Z enim intervjuvancem 

pa se poznamo že dlje časa. Vseh šest oseb je z veseljem privolilo k sodelovanju v intervjuju. 

Z vsakim posebej smo se dogovorili za čas in kraj izvedbe intervjuja.  

Vsem intervjuvancem, ki so uporabniki psihedeličnih substanc, smo zagotovili popolno 

anonimnost njihovih odgovorov že pred začetkom intervjuja. Intervjuvanci so tako 

predstavljeni: prva intervjuvana oseba pod imenom intervjuvanec 1, druga intervjuvana oseba 

pod imenom intervjuvanec 2 itd.  

Da bi pogovor potekal brez prekinitev, smo morali pridobiti soglasje vseh intervjuvancev, da se 

strinjajo s tem, da se intervjuje posname z diktafonom. Omejitev nam bi predstavljalo to, da 

posamezniki ne bi odgovarjali oziroma bi imeli večje težave pri opisovanju globljih izkušenj, s 

čimer bi pridobili površne podatke o delovanju psihedeličnih substanc.  

7.6 Metoda obdelave 

Posnetke pridobljenih intervjujev smo pretvorili v pisno obliko. Glede na usmeritvena 

vprašanja smo nato zbrano gradivo razčlenili in uporabili samo podatke, ki so relevantni za 
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odgovor na raziskovalno vprašanje. Za oblikovanje smiselnih zaključkov smo morali 

pridobljene podatke obdelati. V ta namen smo uporabili metodo kodiranja. Metoda kodiranja je 

analiza, s katero smo členili in združevali različne podatke. S kodami smo si pomagali za 

pospeševanje analize. Posameznim delom besedila, kodirnim enotam, smo tako pripisali kode. 

Vsebinsko sorodne kode smo povezali v širše enote oziroma kategorije, ki smo jih pred tem 

vnaprej definirali. V postopku obdelave smo intervjuje razdelili v tabelo z tremi stolpci. V 

prvem stolpcu so zapisane kodirne enote. Vsaka kodirna enota je označena z drugo barvo, da 

se med seboj lažje ločijo. V drugem stolpcu so tvorjeni pojmi, v tretjem pa so zapisane 

kategorije.  

Pridobljene kategorije oziroma kodirne enote smo nato povezali skupaj in dobili različne dele 

podatkov, ki so si bili podobni, s čimer je bilo razvidno, kako se posamezne kategorije pri 

posameznem intervjuvancu med seboj povezujejo. Na koncu smo na osnovi pridobljenih 

podatkov z definiranjem kategorij oblikovali smiselno celoto.  

7.7 Definicije pojmov v procesu kodiranja 

Izjave intervjuvancev smo skozi proces kodiranja razvrstili v devet sklopov glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, in sicer:  

 vrsta, 

 namen uživanja, 

 odnos, 

 potek,  

 količina, 

 doživljanje, 

 negativni učinki, 

 zdravljenje, 

 spremembe. 

Vrsta zajema naštevanje vrste psihedelikov, po katerih posamezniki najraje in najpogosteje 

posegajo.  

Namen uživanja zajema elemente osebne razlage vsakega intervjuvanca glede razloga odločitve 

o poseganju po psihedeličnih substancah in kaj je botrovalo k temu, da so osebe nadaljevale z 
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uživanjem psihedelikov.  

Kategorija odnos razkriva, kakšen odnos imajo posamezniki do psihedeličnih substanc. 

Potek je kategorija, ki zajema opise, kako osebe pričnejo z uživanjem psihedelikov oziroma 

kako se na to pripravijo.  

Količina je področje, pri katerem intervjuvanci podajo svoje mnenje, po kolikšni količini 

psihedelične substance najraje posegajo in na podlagi česa določijo količino.  

Doživljanje zajema elemente osebne razlage, kako in kaj posamezniki doživljajo in občutijo, 

ko prične psihedelik delovati. Vsebuje elemente primerjave, kako so posamezne osebe 

psihedelične učinke občutile.  

Negativni učinki so področje, pri katerem posamezniki navedejo primere svojih negativnih 

izkušenj s psihedeliki, ki so jih doživeli. Zajeto je opisovanje, kaj so doživljali in kakšne so bile 

posledice.  

Zdravljenje vsebuje elemente razlage in osebnih primerov, kako je vpliv psihedelikov deloval 

na zdravljenje. Nanaša se na to, kako posamezniki doživljajo zdravljenje pod vplivom 

psihedelika.  

Kategorijo spremembe smo uporabili pri opisu sprememb in izboljšav, ki se kažejo v 

vsakodnevnem življenju, h katerim so pripomogli psihedeliki.  

8 REZULTATI IN ANALIZA 

8.1 Vrste psihedeličnih substanc, ki jih posamezniki najpogosteje uporabljajo  

Intervjuvanci posegajo po dvanajstih različnih psihedelikih, pri čemer vsi posegajo po 

ayahuasci. Pogosto so uporabljene tudi gobe in konoplja, katere uživajo štiri osebe od šestih. 

Trije posamezniki posegajo tudi po DMT-ju in MDMA-ju. LSD uživata dve osebi, prav tako 

dve osebi San Pedro, salvijo in sapito. Ena udeleženka posega tudi po psihedelikih kot sta 2-
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CB in a Peganum Harmala, slednje skupaj z gobami, za potenciranje učinkov.  

Prvi intervjuvanec najpogosteje uporablja LSD, drugi intervjuvanec ni mogel odgovoriti, po 

katerem psihedeliku najpogosteje posega. V različnih obdobjih je užival različne psihedelike, 

od konoplje, gob, wachume, ayahuasce do salvije. Tretja udeleženka je najpogosteje uporabljala 

kajenje marihuane, vendar se ob stiku z ayahuasco vse bolj osredotoča nanjo. Prav tako četrti 

intervjuvanec težko pove, katere psihedelične substance najpogosteje uporablja. Za vrsto in čas 

uporabe psihedelika se odloča intuitivno. Peta in šesta intervjuvanka redno in najpogosteje 

uživata ayahuasco. 

Ker imajo intervjuvanci z določenimi psihedeliki izstopajočo pozitivno izkušnjo, so se pri 

opisovanju izkušnje osredotočili le na tiste, ki so jim najbolj pripomogli k izboljšanju življenja. 

8.2 Vzroki uživanja psihedeličnih substanc in odnos do psihedelikov 

Prvi intervjuvanec je pričel s poseganjem po psihedeličnih substancah zaradi radovednosti, kar 

se je »po prvih izkušnjah in uvidu, kakšna sta moč ter potencial psihedelikov, spreobrnilo v 

željo po spoznavanju sebe in psihičnem zdravljenju«, kot je odpravljanje nezavednih negativnih 

vzorcev, ki se kažejo v njegovem delovanju, odnosih tako do sebe kot do drugih ter 

predelovanju čustev (jeza, sram, žalost,...), kar je vse vodilo k boljšemu počutju. Tudi 

psihedelike izbira glede na to, »kakšne uvide dajejo v življenje in kako pripomorejo k odkrivanju 

osebnih zadev in notranjosti«. Drugi intervjuvanec je na začetku užival psihedelike »zgolj 

rekreativno, zaradi radovednosti in zaradi izkušnje, ki jo je substanca prinesla«. Sčasoma je 

ugotovil, da se jih da »uporabljati tudi na drugačen način«. Vodila ga je predvsem želja po 

»pridobitvi informacije o globljem smislu življenja«, ker mu način življenja, ki se smatra v svetu 

za normalen, »ne odgovarja, zato je prisotna težnja po razumevanju, kdo smo in kaj je namen 

življenja«. Po psihedelikih posega tudi zaradi čiščenja in predelovanja svojih notranjih senc 

oziroma podzavestnih vzorcev, katere je »treba videti in prepoznati, da jih lahko ozavestiš in 

transformiraš«. Meni, da je vsaka izkušnja »namenjena neki obliki transformacije oziroma 

zdravljenja nečesa«. Tretja udeleženka je pričela z uporabo psihedelikov na zabavah. Trdi, da 

je s psihedeliki odraščala od 19. do 22. leta. Šlo pa je za »vedoželjnost, navdušenost in 

zanesenjaštvo«. Najpogosteje je uporabljala konopljo, saj ji je bila »najbolj dostopna in je 

omogočala najlažje prehajanje v in iz spremenjenega stanja zavesti«. Vedno bolj se osredotoča 

na ayahuasco, predvsem ker ima nanjo največji zdravilni učinek, kot tudi največji učinek pri 



Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

37 

procesu duhovne rasti. Vodi jo tudi želja po »(samo)spoznavanju, učenju in preseganju 

ustaljenega, transcendenci«. Psihedelike vidi tudi kot »pripomoček za samorefleksijo«. Četrti 

udeleženec je pričel z uživanjem psihedelikov spontano, ob prvem uživanju ni vedel, kaj točno 

je to. Po prvi izkušnji je nastopila radovednost, zaradi katere je večkrat posegel po psihedelikih. 

Zaradi nepripravljenosti in neresnosti je pričel s psihedeliki pretiravati, vendar je kmalu 

ugotovil, da »psihedeliki niso namenjeni zabavi«. Sedaj posega po psihedeličnih substancah 

predvsem zaradi čiščenja tako na fizičnem kot psihičnem nivoju, in sicer »za ozaveščanje in 

zdravljenje, čiščenje oziroma soočanje s težkimi emocijami oziroma doživetji«. Jemlje jih za 

pomoč pri razumevanju, »kaj in zakaj se mu določene stvari dogajajo«, in tudi za »spoznavanje 

samega sebe, za oklestiti ego in postavljanje mentala«. Po MDMA-ju posega predvsem zaradi 

njegovega učinka, ki mu omogoča odprt pogovor, v čemer vidi zdravilen potencial. Prav tako 

se je peta intervjuvanka srečala s prvim psihedelikom ayahuasco naključno. Psihedelike vidi 

kot »pripomoček za zdravljenje, učenje in za dvigovanje zavesti«. Uporablja jih za 

»poglabljanje v svoje življenje, čiščenje, balansiranje oziroma uravnovešanje svojih 

življenjskih izzivov«. Prav tako ji predstavljajo »delo na poslanstvu in predvsem osebnem 

zdravljenju«. Šesto udeleženko je vodilo predvsem zanimanje dogajanja na psihedeliku. Z 

uživanjem ayahuasce je nadaljevala, ker je imela »možnost opazovati posameznike, ki so redno 

uživali ayahuasco, in njihov osebnostni napredek, ki se je pri tem kazal«. Osebno jemlje 

psihedelike predvsem zaradi želje po »osebnem napredku, poglabljanja realnosti, večanja 

zavesti ter osebne in duhovne rasti«. S psihedeliki si pomaga priti do »ključnega vzroka pri 

razumevanju svojih vzorcev obnašanja, da jih vidi širše in bolj celostno«. 

Pri vseh intervjuvancih je zaznati spoštljiv odnos do psihedeličnih substanc. Peta intervjuvanka 

tretira psihedelike kot »zdraviteljice, ki zdravijo naše travme«, šesta udeleženka pa jih ima za 

»velike učiteljice« in jih uporablja »spoštljivo, nikoli rekreativno ali za zabavo«. To je poudaril 

tudi četrti intervjuvanec, in sicer da »psihedeliki niso nikoli namenjeni zabavi«, to vidi kot 

»nespoštovanje do same substance«. Opiše jih kot »vrhunske terapevte, ki vodijo do težkih 

lekcij«, ter da se je treba zavedati, da »delo s psihedeličnimi substancami ni šala in ni čudežna 

palčka«, o čemer je mnenja tudi prvi udeleženec, ki pravi, da je »psihedelične substance treba 

jemati resno, treba je imeti nekoga, ki ve, kaj dela, ali da imaš sam pristop do teh substanc«. 

Tretja intervjuvanka tudi dieto pred zaužitjem psihedelika dojema kot »način izražanja 

spoštovanja in pripravljenosti za zdravljenje s psihedeličnimi rastlinami«. Meni, da, »če želimo 

nekaj prejeti, se moramo biti najprej pripravljeni nečemu odpovedati«. 
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8.3 Priprava in način uživanja psihedelikov  

Iz intervjujev je mogoče razbrati, da se osebe, ki uživajo psihedelično substanco ayahuasco, 

vedno odločijo za uživanje pod vodstvom izkušene osebe. Pri vseh ostalih psihedelikih sta 

priprava in način uživanja zelo različna.  

Prvi intervjuvanec je spočetka užival psihedelike, kot so LSD in gobe, predvsem s prijatelji na 

zabavah. Sčasoma pa jih je pričel uživati obredno, tako da se je udeležil obredov pod vodstvom 

šamana, to je bilo predvsem v primerih uživanja ayahuasce in naravnega 5-meod-DMT-ja. Za 

ostale psihedelike, kot so na primer že omenjeni LSD in gobe, si je pripravil ritual sam doma, 

z namenom umiritve uma in telesa. Tudi drugi intervjuvanec je pričel z uživanjem psihedelikov 

rekreativno, to so bile predvsem gobe in konoplja. Sedaj najbolj redko uživa psihedelike s 

prijatelji, saj ga psihedeliki usmerijo v introspekcijo. Odvisno je tudi od vrste psihedelika, kako 

in s kom ga uživa, ayahuasco izključno pod nadzorom šamana, salvijo največkrat sam, 

wachumo sam, vendar je bil v slednjem primeru prek računalnika na vezi s prijateljem. Tudi 

nasploh je mnenja, da je za »konzumiranje psihedeličnih substanc dobro imeti nekoga ob sebi, 

ki ima s tem izkušnje, da zna prepoznati, kaj se ti dogaja med psihedelično izkušnjo, in da lahko 

pomaga, če je to potrebno«. Po njegovem mnenju je tudi pomemben čas, kdaj se psihedelik 

zaužije. Za gobe je mnenja, da je »najbolj primeren čas ob mraku ali ponoči, saj se s tem okrni 

senzorična zaznava in je posledično več možnosti za notranje zaznave«. Uživanja psihedelikov 

se loti premišljeno in jih uživa takrat, ko začuti, da je za to primeren čas. Tretja intervjuvanka 

se je s psihedeliki spoznavala, ko jih je jemala na zabavah. Sproti se je spreminjala v smeri 

odgovorne uporabe, katere so ji omogočale vse globlje izkušnje. Uživala jih je sama, s prijatelji 

ali na obredih z usposobljeno osebo. Pripravo na uživanje psihedelikov jemlje resno, ker ji 

»omogoča stabilnost in posledično večjo uspešnost pri prejemanju spoznanj«. Na zaužitje se 

pripravi z nekajdnevno dieto, pri kateri se izogiba določenim živilom. Poudarja, da je »dieta 

pri ayahuasci obvezna in bolj restriktivna«. Priprava obsega tudi »mentalno in emocionalno 

stabilnost, izogibanje motečih in stresnih dejavnikov ter dovolj prostega časa«. V primeru, da 

psihedelike uživa sama, poskrbi za miren prostor, najraje nekje v gozdu na samem.  

Obredi ayahuasce, katerim je imela sama možnost prisostvovati v Peruju, so se dogajali v za to 

narejenem prostoru. Dogajali so se ponoči, ko je padel mrak. Pred obredom so uporabljali tudi 

druge tehnike, kot sta »rožna kopel in uporaba amazonskega tobaka, ki pripomoreta k 

energetskemu čiščenju, zdravljenju in zaščiti«. Zaščita je pri delu z ayahuasco zelo pomembna. 
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Meni, da je »delo z medicino brez ustreznega vodstva lahko zelo nevarno«. Pri vseh obredih, 

tako pri ayahuasci kot pri uporabi drugih psihedelikov, ji je zelo pomemben prostor, ki omogoča 

varnost in sproščenost. Četrti udeleženec psihedelike jemlje s šamanom oziroma z nekom, ki 

razume potek psihedeličnega doživetja in kjer je varno okolje. Varen prostor mu predstavlja 

enega izmed ključnih dejavnikov pozitivne izkušnje. Poudarja, da je »pomembno, da delaš z 

nekom, ki ti nudi varnost in ne moti procesa«. Na uživanje katerega koli psihedelika se pripravi 

z varovalno dieto. Pri tem pazi na prehrano, pri čemer uživa takšno, ki »pripomore k čistemu in 

hidriranemu telesu«. Prav tako poskrbi, da je čim bolj miren in sproščen, s čimer gre tudi pri 

seansi globlje. Pred seanso si privošči tudi sprehod v naravi in se umakne motečim dejavnikom 

oziroma interakciji z drugimi. Peta intervjuvanka je članica skupine, ki vodi obrede ayahuasce. 

Obrede izvajajo dvakrat na mesec, tako da »sedijo za mizo, na eni strani moški, na drugi 

ženske«. Intervjuvanka, ki je vodja obreda, pri katerem je povprečno 10–12 ljudi, »sedi na čelu 

mize, odpre obred in pitje ayahuasce ter pričenja s petjem pesmi«. Pred in po obredu naredijo 

dimljenje prostora, oseb in miz s kadili. Prav tako pred obredom pripravijo vse potrebno za 

posameznike, kar potrebujejo med samim obredom (postelja, lavorji itd.). Pred začetkom 

obreda pripravijo tudi pesmi, ki jih pojejo tekom obreda. Med samim obredom so tisti, ki obred 

vodijo, zadolženi, da skrbijo za druge. Obred je zelo strukturiran. Šesta udeleženka psihedelike 

uživa vedno v obliki ceremonije oziroma obreda, pod vodstvom šamana oziroma z določeno 

usposobljeno osebo. Na obred se pripravi tako, da tisti dan bolj pazi na prehrano.  

Pri poteku priprave je vsem intervjuvancem pomembno tudi zastavljanje namena, zaradi 

katerega psihedelik zaužijejo, kot tudi določitev količine zaužitega psihedelika.  

Prvi intervjuvanec je mnenja, da je dogajanje na psihedeliku veliko odvisno od namena. Sam 

je na primer večkrat zaužil LSD z namenom izvajanja tehnike z ogledalom, skozi katero je 

sproščal čustva. Prav tako je mnenja, da je »količina zaužitega psihedelika odvisna od namena«. 

Osebno so mu ljubše »večje doze, katere pripomorejo pri spoznavanju in zdravljenju samega 

sebe«. Pri manjših dozah je ugotovil, da je »lahko notranji odpor velik, zaradi česar je večja 

možnost slabih reakcij«. Drugi intervjuvanec, preden vzame kateri koli psihedelik, medicino 

blagoslovi in da namen, ko pripravlja. Meni, da se z »usmerjeno namero da več narediti in iz 

izkušnje dobiti več«, v nasprotnem primeru meni, da »dobiš tisto, kar v tistem trenutku najbolj 

rabiš«. Glede količine je prav tako drugi intervjuvanec mnenja, da je primernejša večja količina. 

Pravi, da je v tem »bistvena razlika, ki se kaže tudi v sami izkušnji, in je pomembno, kaj 

pričakuješ«. Da dobiš konkretno izkušnjo, je po njegovem mnenju boljše, da je »šaman tisti, ki 
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določi dozo«. Tretji intervjuvanki je osebni namen prav tako zelo pomemben. Pogosto se 

prepusti izkušnji, kar ji omogoča, da dobi tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebuje. 

Kolikšna bo količina zaužitega psihedelika, je odvisno od »vrste psihedelika, psihofizične 

pripravljenosti in takratnih življenjskih dogodkov oziroma razmer«. Glede količine se sama 

odloča intuitivno. Spočetka so bile doze zelo visoke, kasneje pa je spoznala, da »globina 

izkušnje ni odvisna od količine, temveč od prenašanja učenja v vsakodnevno življenje«. Četrti 

intervjuvanec je mnenja, da namen veliko pomaga, vendar je »treba tega pripraviti že prej, 

prositi medicino in ko spiješ, spustiti«. Glede količine zaužite substance pravi, da z dozami ne 

izsiljuje ničesar več in raje vzame manj. Količino zmanjšuje in tudi potreba po visokih dozah 

je čedalje manjša, saj je opazil, da se mu »z uporabo psihedelikov viša občutljivost do teh 

substanc«. Meni, da »ni toliko povezano s količino zaužite substance, temveč je bolj pomembna 

sproščenost in umirjenost«. Pri mikrodoziranju z gobami je pri sebi zaznal problem, da ne gre 

popolnoma skozi proces. Meni, da stvari iz podzavesti »spravi na površje, sčistijo pa se ne in 

se v tem primeru nepredelane stvari samo kopičijo in ostajajo«. Peta udeleženka, vodja obredov 

ayahuasce, pripravlja obrede na točno določena dneva v mesecu, kot se to dogaja tudi drugod 

po svetu, z namenom, da še »dodatno pridobijo pomoč in zdravljenje od drugih skupin«. Prav 

tako si pred obredom postavi namen, ki se razlikuje v primeru, če vodi obred ali ne. Količino 

servisira tako, da se »orientira po svojem občutku«. Šesta intervjuvanka prav tako daje velik 

pomen namenom. Vedno ve, zakaj oziroma s kakšnim namenom gre v seanso ayahuasce, zakaj 

vzame psihedelik. Z namenom želi priti določeni stvari do dna. Glede količine ayahuasce pa je 

na splošno mnenja, da se »določa glede na težo posameznika, razlika v količini pa je tudi v tem, 

če je posameznik začetnik ali ne«.  

8.4 Doživljanje in zdravljenje pod vplivom psihedelika  

Doživljanje in zdravljenje pod vplivom psihedelikov intervjuvanci zaznavajo tako na fizičnem 

kot psihičnem nivoju. Predvsem delovanje na fizičnem nivoju doživljajo precej podobno. 

Intervjuvanci so enotnega mnenja, da je delovanje namenjeno določenemu namenu: »Vsaka 

izkušnja je namenjena neki obliki transformacije, zdravljenje nečesa.«  

Ker je doživljanje pod vplivom psihedelika oziroma na transpersonalnem nivoju najtežje 

razumeti in ukalupiti v vsakodnevno predstavo o svetu, v katerem živimo, bi nekatere izmed 

učinkov psihedelikov, ki so jih intervjuvanci navajali, kot na primer tresenje, potenje, bruhanje 

in podobne reakcije, lahko označili za negativne ali jih obravnavali kot problematične.  
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Nekatere obstoječe raziskave (npr. glej McKenna 1993; Frecska, Bokor in Winkelman 2016) 

pa tovrstne težave opredeljujejo kot za stranske učinke psihedelikov. Nekatere raziskave 

stranske učinke, kot je diareja ali bruhanje, ki je pri ayahuasci znana kot La Purga, opredeljujejo 

kot običajen učinek v okviru procesa, ki je namenjen čiščenju tako na psihičnem kot tudi 

fizičnem nivoju, kar nekateri intervjuvanci tudi podrobneje opišejo. Zaznave so v 

spremenjenem stanju zavesti okrepljene in običajno poleg telesnih reakcij osebe vzporedno 

doživljajo tudi zaznave v počutju, zaradi česar posledično večino učinkov psihedelikov 

intervjuvanci označijo kot pozitivne in zdravilne. Z vidika laičnega opazovalca in strokovne 

javnosti je takšno razlaganje učinkov lahko problematično oziroma izkrivljeno.  

Tudi delovanje na psihičnem nivoju večkrat omenijo kot »zelo težka« ali »neprijetna« izkušnja, 

vendar se zavedajo, da nobeno zdravljenje ni lahko, tako kot ne pri psihoterapiji tudi pri 

»psihedelikih nikoli v resnici ni enostavno, ko predeluješ svoje notranje sence«. Vendar je na 

koncu počutje tisto, pri katerem vidijo, da je vredno posegati v globine podzavesti, tudi s 

pomočjo psihedeličnih substanc, kot je opisal drugi intervjuvanec: »/.../ takrat sem nemogoče, 

prav na fizično boleč način čutil, kako me je ayahuasca sestavljala nazaj. Blazno intenzivna 

izkušnja. Po koncu seanse pa sem se počutil fenomenalno!«  

Doživljanja, ki jih intervjuvanci še občutijo, so pri prvem sogovorniku pred zaužitjem vsakega 

psihedelika strah, skoraj že groza, kar pa čez čas izgubi svojo moč. Kakšno je doživljanje med 

samo izkušnjo, je odvisno od vrste substance. Fizične znake delovanja psihedelika doživlja pri 

gobah kot »kratkotrajno slabost, zehanje, telo postane mehko. Pri ayahuasci se pojavi slabost, 

kar lahko privede do bruhanja, lahko se pojavi diareja«. Bruhanje in diarejo doživlja kot 

očiščevalen učinek za telo. Ostali učinki, ki jih je intervjuvanec doživljal, so pri »5-meo-DMT-

ju nepopisni efekti, izginejo telesni občutki in mentalni procesi«. Ta izkušnja mu je pomagala, 

da se mu je pojavilo vedenje, da »ni samo telo in um, ampak nekaj več«. Pripomogla je tudi k 

sprostitvi žalosti skozi jok. Pri gobah in LSD-ju zaznava »jasnejše misli in pojav vizualnih 

halucinacij«. Psihedeliki so mu že pomagali pri oživljanju preteklih spominov. Travmo, ki jo 

je doživel v otroštvu s strani mame, je pod vplivom psihedelika ayahuasca doživljal kot 

»občutke močne jeze in sramu do lastnega telesa«. Skozi psihedelično izkušnjo se je ta travma 

pokazala, posledično se je »usul plaz jeze«, katero je potem izrazil »telesno, z dretjem, 

tolčenjem po blazini itd.«. Po procesu je sledilo 15-urno spanje. S psihedeliki je prav tako 

zdravil svojega »notranjega otroka«. V ogledalu je pod vplivom LSD-ja videl razne podobe, pri 

čemer so ga spremljali »občutki močnega sočutja ter postopno sproščanje negativnih čustev, 
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predvsem žalosti, jeze, gnusa, sramu«. Drugi intervjuvanec je mnenja, da je veliko faktorjev, ki 

vplivajo na kakovost izkušnje. Izkušnje so lahko »abstraktne, na nivoju barv, vzorcev, simbolov, 

katere so lahko prepoznavne ali ne. Lahko so barve, katere ponazorijo notranje občutke ali pa 

jih spremenijo«. V principu so po njegovih izkušnjah psihedeliki »ojačevalci notranjih 

občutkov«, katere tudi bistveno bolj zaznava kot vizualne halucinacije. Fizičen učinek, ki ga 

zaznava pri gobah, je »občutek težkega telesa, otopelost, hlad«, pri ayahuasci so možne 

»zaznave, kako dela na fizičnem nivoju, zdravi in čisti«, pri slednjem je pogosta »purga ali 

diareja ali pa se pojavi zehanje, jok, s čimer se prav tako čisti energijsko in fizično«. Pri 

bruhanju opisuje, da lahko »vidiš stvari, ker ne bruhaš vedno nekaj fizičnega, ampak lahko 

nekaj energijskega«. Opiše tudi izkušnjo na obredu ayahuasce, kako je pri bruhanju videl, da je 

iz njega šlo »nekaj, kar je bilo podobno kači. Nisem vedel, kaj sem sčistil, vem pa, da ko je šlo 

ven, sem se počutil zelo v redu, olajšanega, bolj čistega«.  

Lahko se zgodi, da med delovanjem ayahuasce ni nobenih občutkov, vendar poudarja, da tudi 

v primeru, »če ne zaznavaš popolnoma ničesar, medicina dela«, kar vidiš prek spontanih 

sprememb kasneje v življenju. Lahko so »avditivne, vizualne zaznave ali pa zelo intenzivni 

notranji občutki«, katere je občutil že tudi na fizično boleč način, saj kot je opisoval, je čutil 

vsako celico posebej, kako jo je ayahuasca »razstavila, čistila, zdravila ...«, vendar kljub tako 

težki in intenzivni izkušnji se je po zaključku seanse počutil odlično. Ostale zaznave so pri 

salviji »izguba občutka za čas, pri konoplji melanholičnost in sproščenost, če ne privede do 

prevelikega mentalnega procesiranja«. Kakšno je delovanje psihedelikov, je odvisno od vrste 

psihedelika, razpoloženja, okoliščin itd. Pri sebi zaznava, da je »izkušnja bistveno drugačna 

tudi v primeru, če konopljo skadi sam ali v družbi«. Učinek konoplje sam zaznava kot 

»poglabljanje vase, postane bolj introvertiran in manj komunikativen«. Opazil je, da ga 

konoplja prestavi na »drug nivo razmišljanja oziroma na nivo nad razmišljanjem«. Vidi stvari 

z »druge perspektive kot v normalnem miselnem stanju«. Pod vplivom psihedelika mu »bolj 

paše stvari reševati od znotraj kot pa verbalizirati, kar vidi«. 

Po njegovih izkušnjah psihedeliki delujejo na način, da »ego oziroma prepričanje »jaz sem« 

razkrajajo in pokažejo širšo sliko življenja«. Izkušnjo ego smrti opisuje kot pozitivno. Spremljal 

ga je občutek »svobode, živosti in povezanosti z vsem, brez kakršnih koli negativnih misli ali 

občutkov«. Prva stvar, ki so mu jo psihedeliki pomagali predelati, je bil »strah pred smrtjo«, ta 

izkušnja je bila po njegovem mnenju tudi najmočnejša. Najmočnejše izkušnje tudi primerja z 

izkušnjami, ki jih doživlja v sanjanju. Meni, da gre tako pri psihedelikih kot pri sanjanju za 
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»širjenje zavesti oziroma zavedanja«. Psihedeliki so mu tudi pomagali »spremeniti pogled na 

sebe in pomagali najti mesto v svetu.« Prav tako mu pomagajo z »drugega zornega kota 

pogledati na situacijo oziroma na nek način pokažejo, kaj je tisto, kar je njegov problem ali pa 

kaj je vzrok za nekaj.« Poudarja tudi, da »proces zdravljenja ni nekaj, kar se zgodi, ampak 

traja«. Treba je »postaviti namen, zaupati procesu in ta proces podpreti«. Tretja intervjuvanka 

je mnenja, da »psihedelično doživljanje sega izven lingvističnih konceptov«. Spremeni se 

zaznava, s tem pa tudi doživljanje realnosti. »Čutenje je podobno sinesteziji več čutil in 

transcendence«. Doživljanje pod vplivom psihedelika je odvisno od »substance, razpoloženja 

in okolja«. Pri konoplji občuti »relaksacijo in lucidnost, pri gobah je prisoten valujoč občutek 

sožitja in povezanosti, pri MDMA izstopa empatija, pri LSD-ju je v ospredju sprememba čutne 

zaznave in razumska interpretacija, pri kajenju Salvie Divinorum je vedno primorana 

brezmiselnega stanja zavedanja, pri DMT-ju pa poseže v energetsko matrico (druge) 

realnosti«. Meni, da so »učinki psihedelikov soodvisni z našo notranjostjo«. Gre za 

»vzpostavljanje odnosa, kjer je veliko odvisno od našega zaupanja in prepuščanja«. Zaviranje 

ali blokiranje doživljanja pa lahko po njenem mnenju »pusti posledice, katere je kasneje težje 

predelati«. Psihedelike dojema kot substance, ki »odpirajo vrata našemu nezavednemu«. Kot 

predpogoj vsakega zdravljenja vidi v »ozaveščanju problema oziroma iz kje le-ta izvira«. 

Psihedeliki določen simptom »ojačijo, da se z njim soočimo«. V primeru anksioznih motenj je 

mnenja, da je izkušnja lahko izjemno neprijetna. Svoje izkušnje pa opisuje kot večinoma 

pozitivne. Imela je težave z zadržanostjo in nizko samozavestjo, učinke je doživljala kot 

»duhovite, igrive izkušnje, ki so pripomogle k večji volji do življenja in ustvarjanju lastne 

identitete«. Na psihedelikih se »rešitve izkažejo kot zelo preproste«, medtem ko pri normalnem 

stanju zavesti doživlja, da je »razum tisti, ki ne dovoljuje pogledati na stvari z drugega zornega 

kota«. Pod vplivom psihedelikov pa je »več različnih interpretacij, širše polje dojemanja in 

razumevanja dogodkov«. Pripravek ayahuasca po njenih izkušnjah »odpre in podpre 

samozdravljenje na vseh nivojih. Proces zdravljenja zajema tri dele: čiščenje, učenje in prenos 

učenja v vsakdanjost. Uči, kako spremeniti način življenja, da živimo bolj umirjeno, da smo 

srečnejši in uravnovešeni znotraj sebe in s svetom okoli nas. Pripomore k večji odprtosti do 

narave in sočloveka«. Čiščenje poteka tako na fizičnem nivoju, kjer se na primer »čistijo 

strupene snovi ter okrepi se imunski sistem, prek bruhanja, driske, potenja, tresenja itd.«, kot 

tudi na energetskem nivoju, kjer so »učinki lahko veliko bolj neprijetni, saj se je treba soočiti z 

lastnimi šibkostmi, kot so strahovi, jeza, žalost itd., ki se sprostijo skozi smeh, jok, kričanje«. 

Ker je »velik poudarek na počivanju in spanju, se delo odvija tudi med sanjanjem«. Če 
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posameznik želi dolgoročne spremembe, se je po njenem mnenju treba s »problemom ukvarjati 

dlje časa in vnašati spremembe v vsakodnevno življenje«. To sama vidi kot osrednji pomen, saj 

spremembe tudi »niso mogoče čez noč in zahtevajo prevzemanje odgovornosti za delo na sebi. 

Okrevanje se odvija postopno v obliki procesov, saj zdravljenje zaobsega tudi prejšnja 

življenja, arhetipske vzorce«. Odvisno je od tega, »koliko časa smo pripravljeni vložiti in kako 

daleč smo pripravljeni iti. Učenja, ki so del zdravljenja, postanejo tekom diet jasnejša in bolj 

specifična«. Sama jih je prejela v obliki informacij, med obredi je tudi videla pretekle dogodke. 

Ayahuasca ji je pokazala »pot do samospoznavanja, učenja in ji je v veliko pomoč pri osebni 

rasti«. Sama je po devettedenski dieti v Peruju »doživela transformacijo in razčistila z 

zadevami, ki so ji prej dajale lažno oporo (alkohol) in jo ovirale pri samostojnem razvoju 

(starši)«. Četrti udeleženec je mnenja, da je doživljanje pod vplivom psihedelika »odvisno od 

vrste in od tega, kaj dela«. Meni, da »doživljanje ni nikoli isto«. Pri MDMA občuti »mir in 

toplino po celem telesu, sočutje do drugih ljudi«, učinki pa pripomorejo tudi k odprtemu 

pogovoru, po katerem se počuti razbremenjeno. Pri gobah je občutil, kako ga »razgrajujejo, 

občutek, da trohni, razpada«. Začutil je tudi »povezavo z naravo, dojel je, da ni ločen od 

narave«. Slednje je doživel tudi pri ayahuasci. Začetni del psihedelikov sam večkrat doživlja 

neprijetno, predvsem pri gobah, kjer lahko občuti dogajanje na fizičnem nivoju, kot so tresenje, 

slabost ali pa čuti energijo, ki čisti ipd. »Po tem prehodnem obdobju pa je po navadi vsem 

psihedelikom skupno to, da gredo v srce in ga odprejo«. Slednje občuti kot »toplino v predelu 

srca, mehko energijo, ni več slabosti in je prijetno«. Zdravljenje se po njegovem mnenju prične, 

ko »psihedeliki vodijo v različne občutke, katerim se je treba prepustiti, da lahko pride do 

ozaveščanja in zdravljenja«. Ta proces sam po navadi doživlja z »občutki, katere lahko 

spremljajo tudi vizualne halucinacije«. Sprostijo pa se skozi emocije, jezo, bes itd. Ayahuasca 

včasih tudi samo pokaže, čez kaj bo šel v bližnji prihodnosti, in mu »da zavedanje, da je to 

sposoben predelati«. Dogodki in situacije se nato pojavijo brez ayahuasce. Učinki ayahuasce 

so po njegovem mnenju takšni, da gre čedalje globlje v podzavest in stvari spravi na površje. 

»Nekatere stvari se pozdravijo in sprostijo že med samim procesom, ostale pa je treba reševati 

v realnem življenju.« Sam je s psihedeliki že veliko predelal, kar je zaznaval s sproščanjem 

energij in v samem počutju ter tudi v zavedanju. Stvari je pričel bolje razumeti, opazi stvari, ki 

jih prej ni. S pomočjo psihedelikov sedaj gleda na življenje kot na »šolo, kjer se uči in ozavešča 

stvari, zaradi česar se počuti vedno bolje«. Vendar da pride do zdravljenja, »mora biti človek 

pripravljen iti v svoje občutke, saj šele takrat psihedeliki delajo, v nasprotnem primeru je vse 

samo v glavi, samo psihedeličen trip, ki lahko pripelje do kaosa«. Kot ostali intervjuvanci je 
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tudi sam mnenja, da »zdravljenje traja dolgo časa, saj ko se zdravimo, tudi vse generacije za 

nazaj zdravimo«. Meni, da »ayahuasca nič ne da in da samo jemlje stran tisto, kar nisi ti, ter 

pelje čez procese, do stanja, da zminimizira ego in prepričanje, kdo misliš, da si«. Izkušnja ego 

smrti je bila zanj ena izmed najtežjih psihedeličnih izkušenj, pri kateri je imel občutek, da je 

dejansko umrl. V tem stanju se je zavedel, da nismo ločeni, da smo vsi skupaj samo eno, izgubil 

je identiteto, idejo o sebi. Poleg razblinjanja ega je ayahuasca po njegovem mnenju odločna 

tudi za »čiščenje težkih emocij in postavljanje oziroma upravljanje z mentalom«. Naučila ga je, 

kako se v življenju umiriti, kakšna je povezanost s telesom in umom itd. Vendar so po njegovih 

izkušnjah to bile zelo težke lekcije, vse dokler ni prišel do sočutja do sebe in se pričel imeti rad, 

pri čemer so mu psihedeliki zelo pomagali. Meni, da te »psihedeliki ne zdravijo sami, ampak 

so kot vrhunski terapevt, ki vodijo do težkih lekcij. Učijo in pripeljejo te do tega, da ugotoviš, 

da vse opravljaš iz notranjosti, ugotoviš, kako pozdraviš samega sebe, in te učijo, da lahko 

potem v svetu funkcioniraš brez njih«. Peta intervjuvanka doživlja psihedelično izkušnjo 

ayahuasce tako, da dobi »občutek skupinskega zdravljenja, povezanosti, občuti tudi zdravljenje 

skozi pesmi in občuti zdravilne entitete«. Na fizičnem nivoju včasih zazna občutek teže v 

trebuhu, kar je ugotovila, da se pojavi pri »nakopičenih nepredelanih stvareh«. Ko predela in 

naredi načrt rešitve, ta teža izgine. Obreda se je udeležila tudi že z vročino in prehladom, po 

koncu obreda pa so ti simptomi izginili. Po obredih sta »vedno prisotna sproščenost in veselje 

do življenja, četudi je izkušnja zelo težka«. Stvari so se ji po prvi izkušnji z ayahuasco, ki je bila 

»travmatična, polna žalosti, bolečine, srečevanja s smrtjo«, v nadaljnjem letu ozaveščale, pri 

čemer je opazila, koliko napetosti in bolečine je sprostila in ozavestila iz lastnega sistema. Tudi 

po najtežji izkušnji, ki jo je doživela v Braziliji in je bila tako intenzivna, da ni vedela, če bo 

preživela, se je po popustitvi učinkov počutila dobro, čutila je, da je iz nje padlo veliko breme. 

Ayahuasca ji je prav tako »pomagala ozavestiti najgloblji vzrok, ki je povzročal motnje 

hranjenja«, prav tako je ozavestila »blokade glede spolnosti in intimnejših odnosov z moškimi« 

ter ji pomagala je sprejeti svojo ženskost. S pomočjo ayahuasce je postopoma prihajalo vse ven 

prek ozaveščanja vzrokov, zakaj je prišlo do določenega stanja, prav tako je prek vizij videla 

pretekla dogajanja, ki so vplivala na nastanek motenj. Med procesom čiščenja je veliko jokala, 

pomagala pa si je tudi s tehniko dihanja. Meni, da »ayahuasca in vse ostale rastline moči 

zdravijo travme, ki jih dobimo iz tega in tudi prejšnjih življenj«, kar ji je rastlina tudi pokazala. 

Pomemben pa je tudi čas, ki ga rabimo za zdravljenje. Šesta udeleženka na telesni ravni »čuti 

moč ayahuasce, ko začne delovati in jo prestavi v drugo stanje zavesti«. Če je seansa močna, 

se »ne zaveda okolice in časa«. Sama moč pa je po njenem mnenju odvisna od več faktorjev in 
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ne samo od količine zaužite substance. Odvisno je od njenega »stanja, pripravljenosti ter tudi 

kateri ljudje so prisotni na seansi, vpliv imajo tudi pomembnejši dnevi v letu, kot sta na primer 

ekvinokcij in solsticij«. Iz izkušenj je ugotovila, da »na seanso vpliva tudi notranji zdravilec 

posameznika«. V večini primerov pa ji ayahuasca predstavlja »materinsko, nežno učenje in 

razlaganje, čeprav so bile nekatere seanse tudi težke«. Pri prvi seansi jo je spremljal strah pred 

neznanim, zaradi česar je imela težave s prepuščanjem, posledično je bila njena prva seansa 

lekcija kontrole, ki jo je doživela kot pozitivno izkušnjo. Najtežjo izkušnjo pa je doživela, ko 

je predelovala strah pred rastlinami močmi. Izkušnja se je sprostila tako, da je ves strah 

izbruhala in od takrat nima več strahu pred psihedeličnimi substancami, kot ga je sprva imela, 

temveč je prisotno samo še spoštovanje. Meni, da »psihedeliki ne delujejo na običajno 

razumskem nivoju«. Sama pravi, da razširijo zavest, kar ji je glede na to, da »ayahuasca zmehča 

nevronske povezave, čisto logično«. Nanjo deluje na način, da pride vedenje, razumevanje in 

znanje, kar v njej tudi ostane. Intervjuvanka prav tako uporablja tehniko holotropnega dihanja, 

ki jo pripelje v podobna stanja kot psihedeliki. Na holotropnem dihanju tako predeluje čustveni 

nivo. Dihanje ji je pomagalo »odstraniti neozaveščene blokade kot tudi zbrisati krivdo in 

zamero«, katero je izkričala. Rezultat je večja radost in veselje. Z dihanjem je predelovala tudi 

čustva, kot so jeza, destruktivna energija, pa tudi čustva četrtega nivoja, kot že omenjena zamera 

in krivda, kjer je bilo prisotno veliko fizične in čustvene bolečine. S svetimi rastlinami si 

pomaga pri »širjenju zavesti oziroma pri širšem razumevanju«. Ayahuasca po njenem mnenju 

dela bolj na subtilnem nivoju. Dala ji je »razumevanje, vedenje, kaj je povezanost, kaj pomeni 

ponižnost, skromnost in kako delovati na tak način ter kaj pomeni srčna komunikacija«, kar je 

tudi integrirala v vsakdanje življenje. Podprla jo je tudi pri »osebnem razvoju in dodala 

pojasnila, kaj posamezna stvar pomeni«. Prav tako je na ayahuasci dobila odgovore, kaj je 

njeno poslanstvo in na kakšen način mora to opravljati. »Takšni odgovori so onkraj ega, 

nadosebni«, kot to opiše sama. Zdravilni potencial psihedelikov vidi v tem, da »omogočajo v 

relativno hitrem času odstraniti sence, s čimer lahko prehajaš v višje stopnje zavesti«. Večkrat 

je prišla na seanso ayahuasce tudi bolna, z vročino, po seansi pa je bila zdrava. Na telesni ravni 

ji tudi zmanjšuje nekatere nepravilnosti. »Učinki psihedelikov so trajno učinkoviti, v kolikor se 

jih uporablja spoštljivo in s točno določenim namenom ter da se da tudi velik poudarek na 

integracijo. V nasprotnem primeru lahko postanejo psihedeliki samo beg, sprememb v realnem 

življenju pa potem ni.« 
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8.5 Negativni učinki psihedelikov  

Sogovorniki večkrat poudarijo, da gre za neprijetno izkušnjo, katere pa ne definirajo kot 

negativno. Negativen učinek se lahko pojavi predvsem pri neodgovorni uporabi, pri spoštljivi 

in odgovorni uporabi pa negativnih učinkov pri sogovornikih ni zaznati.  

Prvi intervjuvanec je negativno oziroma sam jo je poimenoval težko izkušnjo doživel samo 

enkrat z gobami. Doživljanje je bilo intenzivno, občutek, da bo umrl, pojav slepote, izguba 

orientacije. Prepričan je, da se je ta izkušnja zgodila zaradi napačnega odnosa, ko je psihedelik 

zaužil. Ko so učinki popustili, posledic ni občutil. Drugi udeleženec je že imel izkušnjo 

neprijetne reakcije (angl. bad trip), vendar to ne smatra kot negativno izkušnjo. Za primer je 

podal najbolj močni izkušnji pod vplivom ayahuasce in wachume, ki sta bili povezani s smrtjo, 

vendar pa je ravno to botrovalo k spremembi odnosa do smrti, umiranja in posledično do 

življenja. Meni, da pri »psihedelikih nikoli ni enostavno, veliko je težkih izkušenj, ampak je 

razum tisti, ki daje predznak, da je neka izkušnja pozitivna ali negativna«. Sam se ne opredeljuje 

glede tega, da je nekaj pozitivno ali negativno, gre se samo za različno izkušnjo, ki jo je treba 

razrešiti. Tekom pogovora je tudi omenil, da je »psihedelična izkušnja lahko tako intenzivna, 

da padeš v nek film, zgodbo, katero pričneš percipirati tako realno, da jo doživljaš kot nekaj 

resničnega in ne kot izkušnjo, ki jo je izzvala rastlina«. To slabost vidi predvsem v primeru, če 

oseba psihedelike uživa sama. Tretja intervjuvanka je pri sebi doživljala kot negativno izkušnjo 

to, da s psihedeliki po določenem obdobju pogoste uporabe ni več čutila iste povezave kot 

sprva, predvsem ko se je srečala z ayahuasco, saj, kot meni, se po »intenzivnosti in obsežnosti 

nikakor niso mogle primerjati s tem, kar mi je pokazala ayahuasca«. Iz intervjuja je tudi zaznati, 

da je ravno ayahuasca najbolj pripomogla k osebnim spremembam in ima nanjo »največji 

zdravilni učinek«. Negativne izkušnje tudi vidi, ko »ljudje ne naredijo potrebnih korakov, ki bi 

omogočali nadaljnjo osebno rast«. Mnenja je tudi, da imajo psihedeliki »potencial za grajenje 

iluzij, ki se izrazi ob neodgovorni ali nevarni uporabi in vprašljivem namenu (npr. beg pred 

resničnostjo)«. Četrti udeleženec navaja negativno izkušnjo kot to, da lahko pri psihedelikih 

pridemo do faze drogiranja, čez katero je šel tudi sam. Po njegovih izkušnjah lahko do tega 

pridemo v primeru, ko ljudje uživajo takšne substance neresno, če hitijo, če ne znajo iti globlje 

in ko ne razumejo. To dojema kot škodljivo, ker lahko psihedeliki »sprožijo psihične zadeve ali 

pa jih še poslabšajo, saj iz podzavesti lahko marsikaj prinesejo na plano in če tega oseba ne 

predela in gre še naprej, se lahko odzemlji«, kar po njegovih besedah pomeni, da ne zna več 

funkcionirati v življenju. Sam je v otroštvu doživel veliko travm in po svojih izkušnjah pravi, 
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da »ko takšen človek pride v stik s psihedeličnimi substancami, mora nujno imeti nekoga, ki bi 

ga pri teh zadevah varoval, ga usmerjal in mu svetoval, mu pomagal čez travme, v nasprotnem 

primeru se lahko slabo konča in lahko naredi sebi s psihedeliki več škode kot koristi«. 

Psihedelike dojema kot dvorezen meč in meni, da se s temi substancami ne moreš zdraviti sam. 

Prav tako je mnenja, da vizije, ki jih vidiš na psihedelikih, interpretiraš s svojim umom, na 

način, ki je tebi najbolj všeč, sam pravi, da je »pomen vizije na koncu vedno drugačen«. Po 

dvotedenskem bivanju v Amazoniji je sam doživel velik kaos v glavi, saj ni zmogel obvladovati 

in umiriti uma. Hotel je preveč in prehitro, zaradi česar je sledilo »zelo težko obdobje, vse dokler 

ni šel v svoj mir in se naučil upravljati z umom«. Čeprav je bila huda lekcija, za katero ni vedel, 

če jo bo zdržal, pa tega kljub temu ne dojema več kot negativno. Meni, da te »vse samo uči, je 

lahko neprijetno, ni pa negativno«. Prav tako posledic zaradi tega dogodka ni imel. Peta 

intervjuvanka negativnih učinkov na psihedelikih še ni doživela. »Veliko je zelo težkih in 

napornih izkušenj med obredom«, vendar ko je konec obreda, izkušnjo vedno vidi kot pozitivno. 

Prav tako šesta intervjuvanka še ni doživela negativne izkušnje s psihedeličnimi substancami. 

Sama tudi vedno pazi, da si vzame »dovolj časa za integracijo, opazuje svoje delovanje po 

seansi ali je dovolj prizemljena ali mogoče še kje plava neprisotna«. 

8.6 Spremembe, ki so jih prinesle psihedelične izkušnje  

Spremembe, ki jih je doživel prvi intervjuvanec, je zaznati tako na fizičnem kot psihičnem 

nivoju. Seansa ayahuasce, pri kateri je predelal čustvo jeze, je pripomogla k pravilnejši drži 

ramen, saj so bila prej povešena naprej. Spremenil se je tudi odnos do mame v eni noči. Pri 

izkušnji z 5-meo-DMT-jem je spremenil miselne procese, kar je pripomoglo k večji 

sproščenosti in pozitivni distanciranosti od težav, saj ne jemlje več »preveč osebno doživljanja 

življenja«. Meni, da je na LSD-ju po približno petih terapijah z ogledalom, kjer je sproščal in 

predeloval čustva, zaznati spremembe tudi pri »asimetriji obraza (poteze obraza, gube ...)«, 

meni da je »sedaj ta razlika manjša, vendar še vedno je«. Psihedeliki, predvsem gobe, so mu 

prav tako pomagali, da je prenehal z zlorabo alkohola, pri čemer je bilo dovolj, da je v 

psihedelični izkušnji videl svoja dejanja z druge perspektive. Psihedeliki so mu pomagali tudi 

pri izboljšanju odnosa do sebe. Sebe doživlja kot manj jeznega človeka, pri čemer so mu 

pomagale tudi druge tehnike, vendar meni, da so bile psihedelične substance poglavitne, saj so 

pripomogle k »osebnemu blagostanju, dobremu počutju, umirjenosti, predvsem pa pri 

drugačnemu pogledu na svet«.  
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Drugemu intervjuvancu so psihedeliki najbolj pripomogli k osebni, notranji transformaciji. S 

pomočjo psihedelikov je spremenil odnos do smrti in umiranja, kar mu je pomagalo prestati 

smrt očeta. Psihedeliki so pripomogli k temu, da se je znebil navezanosti in ni žaloval na način, 

kot bi žaloval, preden so se mu zgodile notranje spremembe na psihedeličnih substancah. Prav 

tako je s pomočjo psihedelikov »drastično spremenil pogled na življenje«. Spremembe zaznava 

tudi pri mentalnem procesiranju. Njegov um je bil izjemno močan in s psihedeličnimi 

izkušnjami je postajal vedno šibkejši, zaradi česar je sedaj bistveno manj v glavi oziroma ne 

razmišlja več »toliko vnaprej, kaj bo jutri ali čez pet let,...« Izkušnje so ga bolj približale 

sedanjosti. Psihedeliki so pripomogli tudi k »drastični izboljšavi samozavesti«. S pomočjo 

psihedelikov in zavestnega sanjanja se je znebil strahov, treme, strahu pred javnim nastopanjem 

in podobno. Spremembe pa zaznava tudi na fizičnem nivoju. Z izkušnjo na wachumi je odpravil 

problem, povezan s pljuči. Tretji udeleženki so psihedeliki pomagali, da je življenje dobilo 

smisel. Pričela se je spreminjati v »bolj odprto, vedro in samosvojo osebo«. Izkušnje so ji 

pomagale k »večji volji do življenja in ustvarjanju lastne identitete«. Spoznala je, da zdravljenje 

pomeni ustvarjanje ravnovesja. Meni, da so psihedeliki zagotovo pripomogli k boljši 

samopodobi. Pomagali so se ji »znebiti okov pričakovanj, ki so jih od nje terjale avtoritete«, saj 

je bila v otroštvu tudi zelo omejena zaradi izjemno zaščitniške matere: »Obdana sem bila z 

restrikcijami, ki so ohromile mojo voljo po življenju in kakršni koli participaciji v socializaciji.« 

Psihedeliki so jo navdihnili za svobodo in ljubezen brez pogojevanja. Pokazali so ji pristnost 

življenja, ki je »v skladu z naravo, in podarili življenje, izpolnjeno z veseljem, preprostostjo in 

iskrenostjo«. Pričela je zaupati sebi in svojim občutkom, ayahuasca pa ji je tudi pokazala »pot 

samouresničitve in notranjega miru«. Ena ključnih sprememb, ki se je zgodila s pomočjo 

psihedelikov, je bila popolna opustitev pitja alkohola, saj ji je le-ta predstavljal »kompenzacijo 

za nizko samozavest in dvom vase«. Prihod iz Peruja, kjer je bivala devet tednov in so trikrat 

tedensko pili ayahuasco, jo je soočil z »nujnostjo po neodvisnosti in prehodu v odraslost«. 

Prenehala je z uporabo alkohola in tobaka, prenehala z uživanjem nezdrave prehrane, prav tako 

je prenehala z uporabo vseh nenaravnih oziroma laboratorijsko predelanih psihoaktivnih 

substanc, skoraj za leto dni je tudi prenehala z uporabo konoplje. Sledilo je obdobje, ko se je 

odselila od staršev in si našla zaposlitev v gorah ter se oddaljila od prijateljev in družine, kar je 

pripomoglo, da se je lahko toliko bolj osredotočila nase: »Bilo je naporno, a zelo potrebno, da 

so se lahko vzpostavili temelji za bolj prizemljeno in neodvisno življenje v ravnovesju«. 

Prenašanje in manifestacija osebne transformacije v vsakodnevno življenje se odvijata počasi 

in ji predstavljata veliko izzivov. Življenje jemlje manj dokončno, saj se zaveda, da je vse del 
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učenja in razvoja. Poudarek pa daje tudi zdravi prehrani, gibanju in delu, ki ji omogoča, da se 

počuti notranje izpolnjena. Z veseljem se »uči živeti čim bolj prisotno, povezano, v harmoniji s 

seboj, z drugimi in navsezadnje z naravo«. Četrtemu intervjuvancu, ki je bil v zelo slabih 

odnosih z družino, so psihedeliki pomagali, da je družini odpustil, »ne glede na to, kaj se je 

dogajalo«. Čuti, da mu je pomagalo, da je s tem dobil nazaj povezavo z materjo in očetom. Prav 

tako pri sebi čuti, da se odnosi urejajo in da je sposoben ter ima moč, da se iskreno pogovori s 

starši in vzpostavi pristen odnos. Psihedeliki so tudi veliko pripomogli k temu, da se ima rad, 

da se sprejema, ceni in da je avtentičen. Dali so mu »veselje do življenja, povezanost z naravo 

in z vsem«. Pomagali so mu odstraniti strahove itd. Spremembe se kažejo tako, da se počuti 

odlično, prej pa je bil izgubljen in na dnu. Ko je bil na dnu, so mu pomagale gobice, ki so ga 

povezale z naravo, in ko je videl, da stvari niso takšne, kakršne misli, da so, je pričel vse 

dojemati drugače. Psihedeliki so mu tudi pomagali, da sebe ne jemlje več tako resno, ker 

»prideš do spoznanja, da je to, kar misliš, da si, samo ideja o tebi«. Peti udeleženki so 

psihedeliki pomagali pri motnjah hranjenja. Z ayahuasco je ozavestila najgloblje vzroke motnje 

hranjenja, saj je povzročila izkrivljen pogled na hrano in sprostila napetosti. Posledično sedaj 

nima več potrebe po prenajedanju in bruhanju. Ayahuasca ji je tudi pomagala, da je »premagala 

zaprtost in nezmožnost sprostitve ob moškem« ter sprejela svojo ženskost – sedaj je bolj 

»pomirjena, potrpežljiva, se sprejema in se ima rada«. Zaveda se, kje je, kam želi in kako želi 

doprinesti skupnosti. Šesti intervjuvanki so tako psihedeliki kot holotropno dihanje pomagali, 

da ima v življenju več radosti in veselja. Ayahuasca jo je naučila srčne komunikacije, kar je tudi 

integrirala v vsakdanje življenje. Posledica so »lepi, nežni pogovori ter poslušanje in 

komunikacija s srcem«. Pomagala ji je tudi pri umeritvi mentala. Od različne svete medicine je 

dobila različna učenja in posledično so ta učenja vplivala na njeno »dojemanje, razumevanje in 

kasnejše spremenjeno delovanje na različnih življenjskih področjih«. Meni, da je s psihedeliki 

pridobila notranji mir in umirjenost, sprejemanje sebe in stvari takšne, kot so, večje zavedanje 

sebe, večji stik s sabo, odprtost srca, povezanost z naravo, živimi bitji, ostalimi ljudmi in s svoj 

okolico, razumevanje sebe, razumevanje, kdo je in kaj je njeno poslanstvo, pridobila je 

zadovoljno in srečno življenje, kreativnost, ki izhaja iz njene notranjosti, ter občutek 

povezanosti. Psihedeliki so pripomogli k razumevanju vsega tega, kar pa se ni zgodilo v eni 

seansi, ampak je rezultat približno petletnega aktivnega dela na sebi. Vedenje kot, kdo je, od 

kod prihaja, kaj je njen namen tukaj, so bila vsa učenja svetih rastlin. Sedaj, ko počne stvari, ki 

so njeno poslanstvo, je prisotna tudi trdnost, odločnost, fokus, zavedanje in bistveno hitreje 

napreduje. Vzame si tudi čas zase ter živi v harmoniji s seboj in okolico. Pri uporabi 
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psihedelikov je zaznala tudi spremembe, ki se kažejo na telesni ravni, namreč zmanjšujejo ji 

nepravilnosti, kot je izrastek divje kože, ki se je zmanjšal na minimum.  

8.7 Povezave med delovanjem psihedelikov in različnimi psihoterapevtskimi pristopi 

Kot pojasnjuje drugi intervjuvanec, »psihedeliki niso bližnjica, ampak samo drugačen način, 

pri katerem prideš do istega stanja oziroma stvari kot pri psihoterapiji. Razlika je samo v tem, 

da terapevt v procesu terapije daje čas, ki ga rabiš, psihedeliki ti pa dajo toliko, kolikor si 

sposoben prenesti«. 

Doživljanje kot tudi zdravljenje na psihičnem nivoju s psihedeličnimi substancami lahko 

primerjamo z različnimi psihoterapevtskimi pristopi, saj so intervjuvancem pomagali pri 

oživljanju preteklih spominov, soočanju s travmami, kot se to dogaja tudi v psihoterapevtskem 

procesu.  

Najbolj primerljivo povezavo delovanja psihedelikov vidimo s transpersonalno psihoterapijo. 

Slednja namreč raziskuje in proučuje nadosebnostna stanja zavesti, do katerih osebe dostopajo 

tudi pod vplivom psihedelikov.  

Razširjena paradigma človeške psihe trdi, da človek ne pride na svet kot prazen 

nepopisan list, temveč ga močno označijo že čas, preživet v maternici, travma rojstva in 

številni vplivi, ki izvirajo iz transpersonalnih ravni zavesti in niso del klasičnega 

znanstveno-mehanističnega pogleda na svet. Carl Gustav Jung je bil prvi, ki je na zahodu 

razširil osnovno kartografijo človeške psihe in ji z idejo kolektivnega nezavednega in 

sinhronicitetah dodal nov transpersonalni nivo. Na transpersonalnem nivoju človeške 

psihe imajo klienti izkušnje, ki daleč presegajo vsakodnevne meje osebnosti, prostora in 

časa. Na tem nivoju imajo posamezniki lahko doživetja iz kolektivnega nezavednega, 

srečanja z umrlimi predniki, izkušnje »preteklih življenj« in podobno (Vide 2016, v 

»Transpersonalna psihoterapija«).  

Na transpersonalen nivo posegajo tudi osebe pri zaužitju psihedelika. Iz opisov izkušenj 

intervjuvancev lahko vidimo primerljivo doživljanje.  

Tudi pri drugih psihoterapevtskih pristopih je zaznati povezave dogajanj na psihedelikih. Na 
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primer delovanje, ki ga je doživljal četrti intervjuvanec pod MDMA-jem, lahko primerjamo z 

raportom, terapevtskim odnosom, saj je bil primoran k »odprtemu pogovoru, po katerem se je 

počutil razbremenjeno.«  

Z zaznanimi učinki, ki so jih imele psihedelične substance na sogovornike, je moč odkriti več 

vzporednic s čuječnostjo. Tako na primer drugi intervjuvanec opisuje, da »ego oziroma 

prepričanje »jaz sem« psihedeliki razkrajajo in pokažejo širšo sliko življenja.« Podobno opiše 

tudi tretja intervjuvanka, ki navaja, da pri kajenju salvije zaznava »širše polje dojemanja in 

razumevanja dogodkov«. Šesta intervjuvanka pa meni, da psihedeliki »širijo zavest.« Če slednje 

izjave udeležencev primerjamo s tehniko čuječnosti, lahko vidimo, da gre tudi pri čuječnosti za 

širjenje perspektive. Povezave je zaznati tudi pri opisih intervjuvancev, ki so pod vplivom 

psihedelika doživljali »brezmiselno stanje zavedanja«, pa tudi pomoč psihedeličnih izkušenj, 

ki so pripomogle k temu, da živijo bolj v sedanjosti. Možnost poseganja v »drug nivo 

razmišljanja oziroma na nivo nad razmišljanjem« omogoča pogled na stvari z druge 

perspektive, kar je zaznati pri metakogniciji in je vzporednica s ciljem čuječnosti. 

Intervjuvancem so psihedeliki pomagali oziroma jih učili »kako se v življenju umiriti«, kar je 

vzporednica s sprostitveno tehniko v psihoterapiji. Prav tako šesta intervjuvanka uporablja 

tehniko holotropnega dihanja, ki jo pripelje v podobna stanja kot psihedeliki. Holotropsko 

dihanje je metoda, izvirajoča iz psihedelične psihoterapije. Dihanje je tudi pomembno 

terapevtsko sredstvo za sproščanje.  

Povezave med delovanjem psihedelikov in psihoterapijo je moč zaznati tudi pri ostalih 

doživljanjih. Prvi sogovornik je opisal izkušnjo zdravljenja notranjega otroka, kar lahko 

primerjamo s transkacijsko analizo, kjer njen utemeljitelj psihiater Berne osebnost deli na tri 

stanja jaza, med katerimi je tudi stanje otroka (Novak 2008), katerega se obravnava v 

terapevtskem procesu.  

Drugi udeleženec navaja, da mu psihedeliki pomagajo »z drugega zornega kota pogledati na 

situacijo«, kar je terapevtska vzporednica s kognitivno-vedenjsko terapijo, in sicer miselno 

prestrukturiranje. Tudi tretja intervjuvanka je mnenja, da je »v normalnem stanju zavesti težko 

pogledati na situacijo z drugega zornega kota«, medtem ko pod vplivom psihedelika dostopa 

do »več različnih interpretacij«. Slednje je primerljivo tehniki izpodbijanja pri kognitivno-

vedenjski terapiji, pri kateri se iščejo nove razlage za določeno misel. Tretja intervjuvanka je 
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imela tudi težave z zadržanostjo in samozavestjo, kar je s psihedeličnimi substancami predelala. 

Podoben proces lahko zasledimo tudi pri kognitivnem izpostavljanju in vadbi. Intervjuvanka 

omenja zdravljenje s psihedelikom, ki zajema med drugim tudi »arhetipske vzorce«, kar bi 

lahko povezali z analitično psihologijo oziroma Jungovsko psihoanalizo, saj le-ta prav tako 

obravnava različne arhetipe. 

Vzporednice lahko vidimo v povezavi z logoterapijo, ki se osredotoča na smisel človeškega 

bivanja in iskanje tega smisla. Šesta udeleženka je na ayahuasci dobila odgovore o svojem 

poslanstvu ter na kakšen način mora to opravljati. Tretja udeleženka pa navaja, da je s pomočjo 

psihedelikov »življenje dobilo smisel«. 

Povezave so tudi z nevropsihologijo in ayahuasco, katera po izjavi udeleženke »zmehča 

nevronske povezave«. Tretja udeleženka navaja, da proces zdravljenja zajema »čiščenje, učenje 

in prenos učenja v vsakdanjost«. S čiščenjem negativnih stvari, pod katere četrti udeleženec 

šteje »težke emocije, zamere, itd.«, se postopno veča tudi zavedanje, »stvari bolje razumeš, 

opaziš zadeve, ki jih prej nisi«. Sledi učenje, ki zajema vzpostavljanje novih shem oziroma 

nevronskih povezav, kar je skupno z nevropsihoterapijo. Sledi prenos učenja oziroma vadba 

novih shem v vsakdanjem življenju, da se integrira pridobljeno znanje, kar je skupno tako delu 

na psihedelikih kot pri psihoterapevtskem procesu. 

Pri obeh pristopih sta za uspeh skupni tudi samomotivacija in delo na sebi. Na psihedelikih kot 

tudi pri psihoterapiji se »okrevanje odvija postopno, v obliki procesov. Odvisno je od tega, 

koliko časa smo pripravljeni vložiti in kako daleč smo pripravljeni iti«. Kot pri vseh terapijah 

je tudi pri psihedeličnih substancah za zdravljenje potreben čas, saj ni čudežna palčka in se je s 

»problemom treba ukvarjati dlje časa. Spremembe niso mogoče čez noč in zahtevajo 

prevzemanje odgovornosti za delo na sebi«. Vsem terapijam, tako psihedelični kot 

psihoterapevtski, je skupno tudi to, da »odpirajo vrata našemu nezavednemu«, s čimer pride do 

ozaveščanja potlačenih, nezavednih vzorcev. Vendar je zelo pomembno, da to poteka postopno, 

saj je v nasprotnem primeru lahko škodljivo, kot to opisuje četrti udeleženec: »Psihedeliki lahko 

sprožijo psihične zadeve ali jih še poslabšajo, saj lahko iz podzavesti prinesejo marsikaj na 

plano in če oseba tega ne predela in gre še naprej, se lahko odzemlji in posledično ne zna več 

funkcionirati v življenju«, kar je pomembno tudi z vidika terapevtske obravnave.  

Vzporednice s psihoterapijo vidimo tudi pri iskanju notranjih moči pri posameznikih. 
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Udeleženec je komentiral, da ayahuasca pokaže oziroma da zavedanje, da je določeno stvar 

»sposoben predelati.« Učenje psihedelikov obsega, kako »funkcionirati v življenju brez 

kakršnih koli substanc«. Cilj zdravega, funkcionalnega življenja je tudi terapevtska obravnava. 

Prav tako je več intervjuvancev mnenja, da so s pomočjo psihedelikov dobili drugačen pogled 

na življenje, in sicer življenje jemljejo »manj dokončno in vse je del učenja ter razvoja«. Tudi 

terapevtski proces stremi k spreminjanju posameznikovega pogleda, predvsem na negativne 

življenjske situacije kot spremenljive in ne dokončne.  

Kot nazadnje pa je pomembno tako pri psihedelični izkušnji kot tudi pri terapevtski obravnavi 

varno okolje. Četrti udeleženec, ki se zaveda svojih travm, ki jih je doživel v otroštvu, zatrjuje, 

da mora takšen človek »nujno imeti nekoga, ki bi ga pri teh zadevah varoval, ga usmerjal in 

mu svetoval, mu pomagal čez travme, v nasprotnem primeru se lahko slabo konča in lahko 

naredi sebi s psihedeliki več škode kot koristi«. Glede na to, da pri obeh terapijah prihaja do 

podobnih procesov, je pri obeh ključnega pomena varno okolje.  

9 KLJUČNE UGOTOVITVE KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE  

Glavni namen diplomske naloge je bil s strani sogovornikov dobiti vpogled, kako psihedelične 

substance delujejo, ugotoviti vzroke, zaradi katerih so se uporabniki odločili za zdravljenje s 

psihedeličnimi substancami, in proučiti, kakšne so prednosti in zaznani učinki. Respondenti so 

pripovedovali svoje izkušnje in razmišljanja o psihedeličnih substancah, opaziti pa je, da so 

poudarjali podobne stvari. 

Udeležence pri uporabi psihedelikov vodita predvsem želja po osebnem napredku oziroma po 

osebni rasti ter želja po širšem razumevanju. Za dosego tega se zavedajo, da je ključnega 

pomena zdravljenje, čiščenje in predelovanje nekonstruktivnih nezavednih vzorcev, k čemur po 

njihovem mnenju veliko pripomorejo psihedelične substance, saj jih vodijo v globoke 

nezavedne vsebine, s katerimi so se primorani soočiti.  

Delovanje psihedeličnih substanc sogovorniki doživljajo tako na fizičnem kot psihičnem 

nivoju. Spremenijo zaznavo, razrahljajo navezanost na prepričanje o sebi in pokažejo, da je še 

veliko več kot samo to v življenju. S tem se spremeni doživljanje realnosti, pripomore k 
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razširitvi zavedanja o sebi in razumevanja dogodkov. Psihedeliki usmerjajo v introspekcijo in 

učijo upravljati iz notranjosti. Oživljajo pretekle spomine in blokade iz podzavesti spravijo na 

površje. Učijo živeti življenje bolj umirjeno.  

Kot prednost zdravljenja s psihedeličnimi substancami intervjuvanci izpostavljajo hkratno 

čiščenje tako na fizičnem kot psihičnem nivoju. Del zdravljenja pa je tudi učenje. Prav tako 

poudarjajo, da psihedeliki omogočajo pogled z drugega zornega kota na neko konkretno 

situacijo, kar v normalnem stanju zavesti pogosto ni mogoče. V tej perspektivi se tudi rešitve 

kažejo kot zelo preproste. Stanja spremenjene zavesti je z uporabo psihedeličnih substanc 

možno doseči v zelo hitrem času, medtem ko je z drugimi praksami to postopno. Vendar kljub 

hitremu dostopanju do spremenjenih stanj zavesti se intervjuvanci zavedajo, da psihedeliki niso 

čarobna palčka ter sta potrebna čas in osebni napor za doseganje želenih rezultatov.  

Psihedeliki dajo toliko, kolikor je oseba zmožna prenesti, da pride do želenega zdravljenja, 

vendar pa so pri tem ključnega pomena zmernost in previdnost ter čas, ki se rabi za zdravljenje 

in ne izsiljevanje, v nasprotnem primeru lahko pride do negativnih učinkov. Prav tako 

intervjuvanci poudarjajo, da je bolj pomembna sproščenost za delovanje psihedelikov kot pa 

količina.  

Prednost zdravljenja s psihedelični substancami je tudi možnost izkušnje izgube ega, kar 

pripelje do občutka enosti z vsem, slednje privede do drugačnega dojemanja sebe in sveta. 

Učinke psihedeličnih substanc je zaznati na celostnem nivoju. Botrovali so predvsem k 

dobremu počutju, kar zaznavajo vsi intervjuvanci. Očitni so tudi osebna, notranja 

transformacija, drugačen pogled na svet, večja sproščenost v življenju kot tudi večja umirjenost 

uma, pripomogli so tudi k spremembi odnosa, tako do sebe kot do drugih oseb. Psihedeliki so 

v veliki meri pripomogli pri procesiranju čustev in odpravi strahov. Zaznati pa je tudi večjo 

voljo do življenja, spremembe življenjskega sloga ter občutek povezanosti. Psihedelične 

substance so dvema osebama pomagale tudi pri prenehanju zlorabe alkohola, eni udeleženki 

tudi pri opustitvi tobaka. Spremembe se kažejo tudi na fizičnem telesu, kot so poprava drže, 

odprava težave s pljuči, zmanjševanje nepravilnosti na fizičnem telesu.  

Naj omenimo, da se sogovorniki za uživanje psihedeličnih substanc skrbno pripravijo. Do 

psihedelikov imajo spoštovanje in jih uživajo z veliko previdnostjo. Zavedajo se, da je varen 
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prostor eden izmed ključnih dejavnikov pozitivne izkušnje. Vsi so mnenja, da je pri uporabi 

psihedeličnih substanc dobro imeti ob sebi nekoga, ki pomaga čez proces, vendar da ne moti 

samega procesa.  

Osnovna predpostavka takšnega pristopa zdravljenja je, da pozitiven terapevtski učinek ni 

posledica fizioloških učinkov zdravila, ampak je rezultat interakcije med več različnimi 

dejavniki.  

Za dosego pozitivne psihedelične terapije je zatorej najprej pomembna skrbna izbira oseb, ki se 

zdravijo, saj se vsaka vrsta psihičnih motenj ne odziva enako dobro na to obliko terapije (Elsey 

2017). Potrebna je tudi zelo previdna priprava osebe, preden psihedelik zaužije (Schultes, 

Hofmann in Rätsch 1992). Prav tako morajo psihoterapevti, ki delajo v psiholitičnem in 

psihedeličnem modelu, imeti predhodne izkušnje s psihedeličnimi snovmi (Metzner 1998). Na 

primer, pri delu z MDMA mora imeti terapevt ustrezno ozadje, izobrazbo in izkušnje kot 

terapevt. Vadba holotropskega dihanja je odlična priprava za terapevte, saj zagotavlja izkušnje 

z nenavadnimi stanji zavesti. Predvsem pa je zaželeno, da imajo terapevti izkušnjo lastne 

terapije pod vplivom MDMA, saj tako lažje razume klienta, čez kaj gre, lažje razume intenzivna 

emocionalna dogajanja, ki se takrat dogajajo, in tudi stanja, v katerem je klient, zaradi česar 

lažje spremljajo in vodijo seanso (Paš 2010). 

Poleg izbire vrste psihedelika je pomemben tudi odmerek le-tega. »Ujemanje odmerka do 

namena je lahko ključnega pomena (Zinberg 1984). Psiholitična psihoterapija običajno 

uporablja majhen do zmeren odmerek, ki se ga uživa nekajkrat v obdobju mesecev, v kontekstu 

tekoče psihoterapije. Psihedelična psihoterapija običajno izvaja eno oziroma le nekaj terapij z 

velikim odmerkom, katerih cilj je »vrhunska izkušnja« (Goldsmith 2007, 120)  

Za dolgoročne pozitivne spremembe psihedelične terapije je ključnega pomena primerna 

integracija. »Psihedelična substanca je lahko ob ustrezni socialni in terapevtski podpori izjemno 

zdravilna. Zelo je pomembno spodbujevalno okolje, saj so na primer pri zdravljenju z 

ibogainom ali ayahuasco možgani posameznika še tri mesece po zaužitju dosti bolj plastični, 

kar pomeni, da se hitreje vzpostavljajo novi vzorci vedenja« (Paš 2015, v »Psihedelična 

psihoterapija«). 

Kljub številnim zdravilnim učinkov, ki jih imajo psihedeliki, pa ne smemo spregledati 
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potencialnih negativnih učinkov, ki jih le-ti lahko prinašajo. Prav tako ni zanemarljiva možna 

problematičnost perspektive udeležencev, ki jih imajo lahko na učinke oziroma zaznave 

psihedelikov. Pri slednjem je zaznati pomanjkljivost raziskave v smeri zaznav pod vplivom 

psihedelika in interpretacija le-teh, saj kot je eden izmed intervjuvancev komentiral, »ko pridejo 

vizije, jih iz tistega nivoja zavesti, ki ga imaš takrat, interpretiraš«. Zato bi lahko v primeru 

nadaljnjih raziskav proučili povezavo posameznikove interpretacije na učinke psihedelika in 

kako se to kaže v kakovosti izkušnje oziroma v terapevtskem potencialu. 

»Človek mora biti pripravljen iti v svoje občutke. Takrat zadeve delajo, drugače ne. Drugače 

je vse samo v glavi, je samo psihedeličen trip, na koncu je pa samo kaos.« 

10 ZAKLJUČEK  

V nalogi smo tako teoretično kot praktično proučevali in odkrivali uporabnost in delovanje 

psihedeličnih substanc.  

Ugotovili smo, da je zdravljenje s psihedeličnimi substancami bolj celostno, saj kot poročajo 

sogovorniki, med izkušnjo dostopajo do nezavednega in ozaveščajo potlačena in neizražena 

čustva, ki se nabirajo tekom življenja. Ljudje pridejo do uvidov, ki so zanje zelo pomembni, 

poleg tega lahko ogromno stvari predelajo. Psihedelike dojemajo kot zdravljenje tako na 

psihičnem kot fizičnem nivoju. Sogovorniki so navajali spremembe oziroma pozitivne učinke, 

ki so jih imeli s psihedeličnimi izkušnjami na fizično telo, torej gre tudi za psihosomatsko 

zdravljenje.  

Na podlagi teh ugotovitev in opredeljenih teorij že obstoječih raziskav ter ključnih ugotovitev 

iz naše raziskave lahko trdimo, da ima uporaba psihedeličnih substanc nedvomno terapevtski 

potencial, saj med samo psihedelično izkušnjo pride do podobnih procesov kot pri psihoterapiji. 

Vendar če želimo, da bi dosegli optimalno zdravljenje in prišli do želenih učinkov psihedelika, 

je nujno, da se psihedelične substance uporablja pod ustreznim vodstvom in nadzorom ter se da 

poseben poudarek na integracijo.  

Ugotovili smo, da se vse več posameznikov zanima za drugačne oblike zdravljenja telesa in 
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duha, predvsem takšnega, ki posega po globljih izkušnjah. Zato se ljudje odločajo za uživanje 

psihedelikov ne glede na to, da so ilegalni. Z izjemo seanse z ayahuasco v Sloveniji skoraj ni 

mogoče dobiti terapevta oziroma usposobljene osebe, ki bi vodila psihedelično terapijo, zato se 

posamezniki večkrat odločijo poseči po psihedelikih na lastno pest oziroma v lastni režiji ali s 

prijatelji, ki za to po navadi niso ustrezno usposobljeni. Iz intervjujev sicer lahko vidimo, da ko 

se posameznik odloči, da bo za zdravljenje uporabljal psihedelične substance, to ne gre za 

nepremišljeno rabo. Glede na to, da se te substance večinoma uživa izven kontroliranega okolja, 

si mora vsak uživalec ustvariti čim bolj varno in pozitivno psihedelično izkušnjo. Uživanje 

psihedelikov zahteva veliko mero odgovornosti, kot so zmernost, spoštljivost in primerna set 

in setting. Z zanemarjanjem tega se lahko hitro pokaže negativno plat psihedelične izkušnje, 

zaradi katere so dandanes skoraj vse psihedelične substance na slabem glasu, odgovornost pa 

za to leži izključno na nas samih. Zato glede na pozitivne izkušnje sogovornikov in ostale 

študije menimo, da bi bilo treba v tej smeri spodbuditi nadaljevanje raziskav v prihodnosti, pri 

tem pa zavzeti interdisciplinarni pristop, predvsem zaradi možnosti uporabe psihedeličnih 

substanc pri pomoči ljudem pri njihovih zdravstvenih težavah in pri kakovosti osebnega 

počutja. Z uporabo psihedelikov v terapiji bi s tem zagotovili uporabnikom zagotovljen 

strokoven nadzor, s čimer bi prišlo do zmanjšanja možnosti slabe reakcije, obenem pa tudi do 

dolgoročnih pozitivnih učinkov, saj bi bil s tem zagotovljen tudi poudarek na integraciji.  

Naloga predstavlja pogled na temo in odpira nove smeri raziskovanja, ki si vsekakor zaslužijo 

pozornost. Če bi imeli možnost nadgrajevanja raziskovalne naloge, bi izvedli intervjuje še z 

uporabniki psihedeličnih substanc, ki so se po psihedelični seansi udeležili psihoterapevtskega 

procesa. S tem bi dobili vpogled na kakovost psihedelične izkušnje pri samostojni uporabi v 

kombinaciji s psihoterapijo.  

  



Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

59 

11 LITERATURA IN VIRI 

Barker, A. Steven, John A. Montl, and Samuel T. Christian. 1981. N, N-dimethyltryptamine: an 

endogenous hallucinogen. ZDA: Academic Press. 

 

Berrigar, H. Robert. 1964. »The regulation of psychedelic drugs.« Psychedelic review I (4): 

394–441.  

 

Brain on LSD revealed: first scans show how the drug affects the brain. 2016. 

www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160411153006.htm. 

 

Carhart-Harris, Lester, Robin Robert, Leech Enzo, Tagliazucchi Peter John Hellyer, Dante R. 

Chialvo, Amanda Feilding, and David Nutt. 2014. »The entropic brain: a theory of 

conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs.« Frontiers 

in human neuroscience 8: 20. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020. 

 

Carod-Artal, Francisco Javier. 2014. »Hallucinogenic drugs in pre-Columbian Mesoamerican 

cultures halucinógenos en las culturas precolombinas mesoamericanas.« Neurología 30 

(1): 42–49. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173580814001527. 

 

Cehnar, Anja in Jona Basle. 2017. »Psihedelična izkušnja in njen zdravilni potencial.« 

eSinapsa. 

https://www.sinapsa.org/eSinapsa/stevilke/201713/210/psihedelicna_izkusnja_in_njen

_zdravilni_potencial. 

 

Crocket, Richard W., Ronald A. Sandison, and Alexander Walk. 1963. Hallucinogenic drugs 

and their psychotherapeutic use: proceedings of the royal medico-psyhological 

association. London: HK Lewis. 

 

Časopis za kritiko znanosti. 1992. Droge na tehtnici, št. 146-147. Ljubljana: Beletrina. 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160411153006.htm
https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173580814001527


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

60 

Danforth, L. Alicia, Christopher M. Struble, Berra Yazar-Klosinski, and Charles S. Grob. 2016. 

»MDMA-assisted therapy: a new treatment model for social anxiety in autistic adults.« 

Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry 64: 237–249.  

 

Davis, Kathleen. 2017. »Everything you need to know about DMT.« Medical News Today. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/306889.php. 

 

DMT. 2018. http://www.drogart.org/droge/2147/dmt.html. 

 

'Ego-dissolving' psychedelic drugs could assist with mental health. 2017. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170808145443.htm. 

 

Elsey, James W. B. 2017. »Psychedelic drug use in healthy individuals: a review of benefits, 

costs, and implications for drug policy.« Drug science, policy and law 3: 1–11.  

 

Feng, Ling-Yi, Altansuvd Battulga, Eunyoung Han, Heesun Chung, and Jih-Heng Li. 2017. 

»New psychoactive substances of natural origin: a brief review.« Journal of food and 

drug analysis 25 (3): 461–471.  

 

Ferro, Shaunacy. 2013. »Why doctors can't give you LSD (but maybe they should).« Popular 

science.  

 

Frecska, Ede, Petra Bokor, and Michael Winkelman. 2016. »The therapeutic potentials of 

ayahuasca: possible effects against various diseases of civilization.« Frontiers in 

pharmacology 7: 35. doi: 10.3389/fphar.2016.00035. 

 

Frecska, Ede. 2007. »Therapeutic guidelines: dangers and contraindications in applications of 

hallucinogens.« In Psychedelic medicine: new evidence for hallucinogenic substances 

as treatments, edited by Michael Winkelman in Thomas B. Roberts, 69–95. Westport: 

Praeger Publishers. 

 

Gahlinger, Paul. 2004. Illegal drugs: a complete guide to their history, chemistry, use, and 

abuse. London: Penguin Group. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/306889.php
http://www.drogart.org/droge/2147/dmt.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170808145443.htm


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

61 

 

Gallimore, Andrew in Rick Strassman. 2016. »A model for the application of target-controlled 

intravenous infusion for a prolonged immersive DMT psychedelic experience.« 

Frontiers in pharmacology 7: 211. http://journal.frontiersin.org/article 

/10.3389/fphar.2016.00211/full?. 

 

Garcia-Romeu, Albert, Brennan Kersgaard, and Peter H. Addy. 2016. »Clinical applications of 

hallucinogens: a review.« Experimental and clinical psychopharmacology 24 (4): 229–

268. 

 

Gasser, Peter, Katharina Kirchner, and Torsten Passie. 2014. »LSD-assisted psychotherapy for 

anxiety associated with a life-threatening disease: a qualitative study of acute and 

sustained subjective effects.« Journal of psychopharmacology 29 (1): 57–68. doi: 

10.1177/0269881114555249. 

 

Goldsmith, M. Neal. 2007. »The ten lessons of psychedelic psychotherapy, rediscovered.« In 

Psychedelic Medicine: new evidence for hallucinogenic substances as treatments, edited 

by Michael Winkelman in Thomas B. Roberts, 107–141. Westport: Praeger Publishers. 

 

Griffiths, Roland R., W. A. Richards, M. W. Johnson, U. D. McCann, and J. Jesse. 2008. 

»Mystical-type experiences occasioned by psilocybin mediate the attribution of 

personal meaning and spiritual significance 14 months later.« Journal of 

psychopharmacology 22 (6): 621–632.  

 

Grof, Stanislav. 1975. Realms of the human uconscious. Observations from LSD research. New 

York: Viking Press. 

 

Grof, Stanislav. 1979. LSD psychotherapy. California: Hunter House. 

 

Hallucinogens and dissociative drugs. 2015. https://www.drugabuse.gov/publications 

/hallucinogens-dissociative-drugs/how-do-hallucinogens-lsd-psilocybin-peyote-dmt-

ayahuasca-affect-brain-body. 

 

http://journals.sagepub.com/author/Gasser%2C+Peter
http://journals.sagepub.com/author/Kirchner%2C+Katharina
http://journals.sagepub.com/author/Passie%2C+Torsten


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

62 

Halucinogene droge. 2004 http://www.pozitivke.net/article.php/20030623112348255/print.  

 

Harrison, John. 2010. »Ego death & psychedelics.« MAPS bull 20: 40–41. 

https://www.maps.org/news-letters/v20n1/v20n1-40to41.pdf. 

 

plants. http://www.holistictravel.net/en/medical-invicta-herbs/. 

 

Hess, Peter. 2017. »Scientists linking brain injury to CTE are trying to evade the NFL.« Inverse. 

https://www.inverse.com/article/38051-cte-tbi-therapy-nfl-controversy. 

 

Hofmann, Albert. 1980. My problem child. New York: McGraw-Hill. 

 

How LSD can make us lose our sense of self. 2016. 

www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160413135656.htm. 

 

Humphry, Osmond. 2014. »A brief history of psychedelic psychiatry.« The guardian. 

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2014/sep/02/psychedelic-

psychiatry. 

 

Ibogaine Therapy. http://www.maps.org/research/ibogaine-therapy. 

 

Jacoby, Sarah. 2015. »Refinery29: how these 4 illegal drugs are treating mental illness.« MAPS 

in the Media. http://www.maps.org/news/media/5609-how-these-4-illegal-drugs-are-

treating-mental-illness. 

 

Kaelen, Mendel, Leor Roseman, Joshua Kahan, Andre Santos-Ribeiro, Csaba Orban, Romy 

Lorenz, Frederick S. Barrett, Mark Bolstridge, Tim Williams, Luke Williams, Matthew 

B. Wall, Amanda Feilding, Suresh Muthukumaraswamy, David J. Nutt, and Robin 

Carhart-Harris. 2016. »LSD modulates music-induced imagery via changes in 

parahippocampal connectivity.« European Neuropsychopharmacology 26 (7): 1099–

1109.  

 

https://www.maps.org/news-letters/v20n1/v20n1-40to41.pdf
http://www.holistictravel.net/en/medical-invicta-herbs/
https://www.inverse.com/article/38051-cte-tbi-therapy-nfl-controversy
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2014/sep/02/psychedelic-psychiatry
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2014/sep/02/psychedelic-psychiatry
http://www.maps.org/research/ibogaine-therapy
http://www.maps.org/news/media/5609-how-these-4-illegal-drugs-are-treating-mental-illness
http://www.maps.org/news/media/5609-how-these-4-illegal-drugs-are-treating-mental-illness


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

63 

Kent, L. James. 2010. Psychedelic information theory: shamanism in the age of reason. Seattle: 

PIT Press. 

 

Krebs, Teri S. and Pål-Ørjan Johansen. 2012. »Lysergic acid diethylamide (LSD) for 

alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials.« Journal of 

psychopharmacology 26 (7): 994–1002.  

 

Krebs, Teri Suzzane. 2017. »Zdravstvena tveganja psihedelikov v kliničnem in nekliničnem 

okolju.« V Novi pristopi, nova priložnost: psihedeliki v psihoterapiji, ur. Lenart 

Motnikar in Martin Kavčič, 17. Koper: Društvo biopsihologov Slovenije. 

 

Kreft, Samo. 2017. »Zdravstvena tveganja psihedelikov v kliničnem in nekliničnem okolju.« V 

Novi pristopi, nova priložnost: psihedeliki v psihoterapiji, ur. Lenart Motnikar in Martin 

Kavčič, 8. Koper: Društvo biopsihologov Slovenije. 

 

Letheby, Chris and Philip Gerrans. 2017. »Self unbound: ego dissolution in psychedelic 

experience.« Neuroscience of consciousness 1: 6. https://doi.org/10.1093/nc/nix016. 

 

LSD-assisted psychotherapy. https://www.maps.org/research/psilo-lsd. 

 

Lyon, Amber. 2014. »How psychedelics are saving lives.« Rest me. http://reset.me/video/how-

psychedelics-are-saving-lives/. 

 

Lyvers, Michael. 2016. »Lysergic acid diethylamide and mystical experiences.« In 

Neuropathology of drug addictions and substance misuse, edited by Victor R. Preedy, 

835–845. London: Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128002124000789. 

 

Magic mushrooms: studies show psilocybin mushrooms offer powerful spiritual and 

psychological healing experiences. http://psychedelictimes.com/learn-more-psilocybin-

mushrooms/. 

 

McKenna, Terence. 1993. Food of the gods. New York: Bantam Books. 

https://doi.org/10.1093/nc/nix016
https://www.maps.org/research/psilo-lsd
http://reset.me/video/how-psychedelics-are-saving-lives/
http://reset.me/video/how-psychedelics-are-saving-lives/
http://psychedelictimes.com/learn-more-psilocybin-mushrooms/
http://psychedelictimes.com/learn-more-psilocybin-mushrooms/


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

64 

 

MDMA-assisted psychotherapy. http://www.maps.org/research/mdma. 

 

Metilon (bk-MDMA). 2017. http://www.drogart.org/droge/2772/metilon-bk-mdma.html. 

 

Metzner, Ralph. 1998. »Hallucinogenic drugs and plants in psychotherapy and shamanism.« 

Journal of psychoactive drugs 30 (4): 333–341.  

 

Mikrodoziranje s psihedeliki. 2016. http://psihonavt.si/index.php/2016/02/08 

/mikrodoziranje-s-psihedeliki/. 

 

Milčinski, Lev, Martina Tomori in Franc Hočevar. 1986. Droge v svetu in pri nas. Ljubljana: 

Delavska enotnost. 

 

Mreža drog. 1995.  Mreža izvajalcev dejavnosti in programov na področu obravnavanja 

problemov v zvezi z uporabo drog. Ur. Bojan Dekleva. Ljubljana: Društvo za razvijanje 

preventivnega in prostovoljnega dela. 

 

Müller, Felix, Patrick Dolder, André Schmidt, Matthias Liechti, and Stefan Borgwardt. 2018. 

»Altered network hub connectivity after acute LSD administration.« NeuroImage: 

clinical 18: 694–701.  

 

Muršič, Rajko. 2015. »Pionirstvo Anžeta Tavčarja: k uvodu v antropologijo drog.« Droge 3 (1): 

4–5. 

 

Narby, Jeremy. 1998. The cosmic serpent: dna and the origins of knowledge. London: Phoenix. 

 

Nichols, E. David. 2016. »Psychedelics.« Pharmacological reviews 68 (2): 264–355. doi: 

10.1124/pr.115.011478. 

 

Novak, Bogomir. 2008. »Družbenokritična ost transakcijske analize.« NLP mojstri.  

 

Odvisnost (1996). 2001. http://www.medenosrce.net/predmeti/farmakologija/213-

http://www.maps.org/research/mdma
http://www.drogart.org/droge/2772/metilon-bk-mdma.html
http://www.medenosrce.net/predmeti/farmakologija/213-seminarji/66-odvisnost--1996-


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

65 

seminarji/66-odvisnost--1996-. 

 

Parrott, C. Andrew. 2014. »The potential dangers of using MDMA for psychotherapy.« Journal 

of psychoactive drugs 46 (1): 37–43. 

 

Paš, Mina. 2010. »Uporaba MDMA v psihoterapiji.« DrogArt.  

 

---. 2015. »Psihedelična psihoterapija.« Psihedelično društvo Slovenije. 

https://soundcloud.com/psychedelic-slovenia/prvo-srecanje-psihedelicnega-drustva-

slovenije_mina-mas_psihedelicna-psihoterapija_22-05-2015.  

 

Peterlin, Mašič Lucija. 2017. »Osnove in toksikologija psihedelikov.« V Novi pristopi, nova 

priložnost: psihedeliki v psihoterapiji, ur. Lenart Motnikar in Martin Kavčič, 7. oper: 

Društvo biopsihologov Slovenije. 

 

Psihedeliki: hrana bogov. http://psychonautdocs.com/psihedeliki-hrana-bogov/. 

 

Rathi, Akshat. 2016. »The first ever scientific study to capture images of your brain on LSD 

had to be crowdfunded.« Quartz. https://qz.com/661019/the-scientific-study-that-

captured-amazing-images-of-your-brain-on-lsd-had-to-be-crowdfunded/. 

 

Ropoša, Anja. 2017. »Globočina človeške psihe.« Panika. http://revijapanika.si/2017/03 

/05/globocina-cloveske-psihe/. 

 

Rucker, James J. H., Jonathan Iliff, and David J. Nutt. 2017. »Psychiatry & the psychedelic 

drugs. Past, present & future.« Neuropharmacology: 1–19. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081730638X  

 

Savage, Charles. 1995. »Variations in ego feeling induced by D-lysergic acid diethylamide 

(LSD-25).« Psychoanal review 42 (1): 1–16. 

 

Schultes, Evans Richard, Albert Hofmann, and Christian Rätsch. 1992. Plants of the gods: their 

sacred, healing and hallucinogenic powers. Vermont: Healing Arts Press. 

http://www.medenosrce.net/predmeti/farmakologija/213-seminarji/66-odvisnost--1996-
https://soundcloud.com/psychedelic-slovenia/prvo-srecanje-psihedelicnega-drustva-slovenije_mina-mas_psihedelicna-psihoterapija_22-05-2015
https://soundcloud.com/psychedelic-slovenia/prvo-srecanje-psihedelicnega-drustva-slovenije_mina-mas_psihedelicna-psihoterapija_22-05-2015
http://psychonautdocs.com/psihedeliki-hrana-bogov/
https://qz.com/661019/the-scientific-study-that-captured-amazing-images-of-your-brain-on-lsd-had-to-be-crowdfunded/
https://qz.com/661019/the-scientific-study-that-captured-amazing-images-of-your-brain-on-lsd-had-to-be-crowdfunded/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081730638X


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

66 

 

Schultes, Richard Evans. 1976. Hallucinogenic plants. New York: Golden Press. 

 

Sessa, Ben. 2006. »Sacred plants to psychotherapy: the history and re-emergence of 

psychedelics in medicine.« RCP sych. https://www.rcpsych.ac.uk/pdf 

/Ben%20Sessa%20%20From%20Sacred%20Plants%20to%20Psychotherapy.pdf. 

 

---. 2017. »Why MDMA therapy for alcohol use disorder? And why now?« 

Neuropharmacology. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.11.004. 

 

Sigafoos, Jeff, Vanessa A. Green, Edrisinha Chaturi, and E. Lancioni Giulio. 2007. »Flashback 

to the 1960s: LSD in the treatment of autism.« Developmental neurorehabilitation 10 

(1): 75–81.  

 

Sloat, Sarah. 2016. »LSD Makes Adult Brains Childlike: A neuropsychopharmacologist proved 

that lysergic acid diethylamide can help humans rewire themselves.« Inverse. 

https://www.inverse.com/article/25716-lsd-brain-imaging-lysergic-acid-psychedelic-

research. 

 

Stamets, Paul. 1996. Psilocybin mushrooms of the world. California: Ten Speed Press. 

 

Strassman, Rick. 2001. DMT the spirit molecule: a doctor's revolutionary research into the 

biology of near-death and mystical experiences. Vermont: Park Street Press. 

 

Swiss protocol. 2007. http://www.maps.org/research-archive/mdma/swissmdmaptsd 

/protocol280507.pdf. 

 

Tackett, Brittany. 2015. »Side Effects of DMT Use.« Drug abuse. 

http://drugabuse.com/library/side-effects-dmt/. 

 

The medical history of psychedelic drugs. 2007. Cambridge: University of Cambridge. 

http://www.maps.org/images/pdf/history_of_psychedelics.pdf. 

 

https://www.inverse.com/article/25716-lsd-brain-imaging-lysergic-acid-psychedelic-research
https://www.inverse.com/article/25716-lsd-brain-imaging-lysergic-acid-psychedelic-research
http://drugabuse.com/library/side-effects-dmt/
http://www.maps.org/images/pdf/history_of_psychedelics.pdf


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

67 

The secret history of psychedelic psychiatry. 2010. http://scienceblogs.com 

/neurophilosophy/2010/08/30/psychedelic-psychiatry/. 

 

Therapeutic and health benefits of psychedelics. http://psychedelictimes.com/therapeutic-and-

health-benefits-of-psychedelics/. 

 

Thomas Gerald, Philippe Lucas, Rielle Capler, Kenneth Tupper, and Gina Martin. 2013. 

»Ayahuasca-assisted therapy for addiction: results from a preliminary observational 

study in Canada.« Current drug abuse reviews 6 (1): 30–42. 

http://www.maps.org/research-archive/ayahuasca/Thomas_et_al_CDAR.pdf. 

 

Thomas, Emely. 2014. »First LSD study in 40 years shows promising medical uses.« Science. 

https://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/lsd-anxiety-study-psychotherapy-

_n_4906596.html.  

 

Thoricatha, Wesley. 2016. »An Interview with Maxwell Wieland: the power of the psychedelic 

San Pedro cactus and huachuma.« Psychedelic times. 

https://psychedelictimes.com/psychedelic-therapy/interview-maxwell-wieland-the-

power-of-the-psychedelic-san-pedro-cactus-huachuma/. 

 

Valenčič, Ivan. 1995. »Eksperimenti z maskelinom slovenskih psihiatrov.« Psihološka obzorja 

4 (1/2): 145–149. 

 

Vide, Marko. 2016. »Transpersonalna psihoterapija in razširjena kartografija človeške psihe.« 

Osma hiša. http://www.osmahisa.com/transpersonalna-psihoterapija-in-razsirjena-

kartografija-cloveske-psihe/. 

 

What are marijuana’s effects on other aspects of physical health? 2018. 

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-

marijuana%E2%80%99s-effects-on-other-aspects-of-physical-health%3F. 

 

http://psychedelictimes.com/therapeutic-and-health-benefits-of-psychedelics/
http://psychedelictimes.com/therapeutic-and-health-benefits-of-psychedelics/
http://www.maps.org/research-archive/ayahuasca/Thomas_et_al_CDAR.pdf
https://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/lsd-anxiety-study-psychotherapy-_n_4906596.html
https://www.huffingtonpost.com/2014/03/06/lsd-anxiety-study-psychotherapy-_n_4906596.html
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-marijuana’s-effects-on-other-aspects-of-physical-health%3F
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-marijuana’s-effects-on-other-aspects-of-physical-health%3F


Mlakar, R. 2018. Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

68 

Wildberger, Jared, Cassandra John, and Robert Hallock. 2017. »Perceptions of the medicinal 

value of hallucinogenic drugs among college students.« Journal of psychedelic studies 

1 (2): 50–54.  

 

Winkler, Petr, Ingmar Gorman, and Rita Kočárová. 2016. »Chapter 72 – Use of LSD by mental 

health professionals.« Neuropathology of drug addictions and substance misuse, edited 

by Victor R. Preedy, 773–781. London: Elsevier. https://www.sciencedirect.com 

/science/article/pii/B9780128002124000728. 

 



 

 

PRILOGE 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za izvedbo intervjuja 

 Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter zakaj?  

 Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati?  

- kako so učinki povezani s spreminjanjem sebe; kje in kako vidite zdravilen učinek 

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice?  

 So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so pri 

tem pomagale? (npr. na kakšen način so psihedeliki pripomogli k boljšemu počutju 

oziroma zdravju) Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju? 

 

 

  



 

 

Priloga 2: Intervju 1 

1. Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj?  

Gobe, ayahuasca, 5-meo-DMT, LSD, MDMA, konoplja. Najpogosteje posegam po LSDju. 

Sam osebno izbiram psihedelike predvsem po tem, kako pripomorejo, kakšne uvide dajejo 

v življenje, v osebne zadeve in pa odkrivanje svoje notranjosti.  

2. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

Na začetku so vzroki bili predvsem zaradi radovednosti. Vendar po prvih izkušnjah s 

psihedeličnimi substancami, se je vzrok za njihovo uživanje spremenil in je bil potem 

predvsem za odkrivanje ali pa spoznavanje in pa zdravljenje samega sebe – osebnosti.  

3. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

Na začetku je bilo to predvsem s kolegi, na kakšnemu žuru. To sta bila predvsem LSD in 

gobe. Ampak kmalu, ko sem dojel oz. izkusil moč psihedelikov in pa njihov potencial, sem 

jih počasi začel bolj kot ne obredno jemati, se pravi na ayahuasco sem šel k šamanu, tudi 

v Peru k šamanu. Za gobe, LSD, sem si sam doma pripravil majhen ritual, da te spravi v 

stanje, da se umiri telo in um. Pa tudi pri drugih substancah, na primer pri naravnem 5-

meo-DMTju sem šel k šamanu. Jaz mislim, da se s temi stvarmi ni za hecat. Ali rabiš 

nekoga, ki ve kaj dela, ali pa da imaš sam pristop do tega, da ni »krneki«.  

Količina je odvisna od namena. Za spoznavanje in zdravljenje samega sebe, so zame 

osebno boljše večje doze. Ker pri manjših dozah je lahko notranji odpor velik in je 

posledično večja možnost slabih reakcij. 

4. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati? 

Že pred zaužitjem prav vsakega psihedelika, se pri meni res vedno pojavi strah, skoraj že 

groza. 

Ampak, ker sem skozi čas ugotovil, da ta strah ne bazira na ničemer, je neracionalen strah, 

ga ne jemljem več resno in čez čas izgubi svojo moč. Po zaužitju pa je odvisno od 

substance. Na primer pri LSDju je bolj telesno, traja do 45 min do 1,5 ure, lahko tudi 2 ure 

da prime. Pri gobah je do 1 ure približno. Pri gobah je pa drugače, ni tako telesno, ampak 

je bolj...težko je rečt....pojavi se kratkotrajna slabost, zehanje, postaneš mehak, »gobast«,.. 



 

 

Pri ayahuasci je bolj telesno. Lahko se pojavi slabost, kar privede do bruhanja, lahko se 

pojavi diareja, ko začnejo učinki delovati. Pomembno je, da ne bruhaš takoj, tudi če je ta 

refleks zelo močan, je, mislim da, zelo pomembno, da zadržiš, da se substanca bolj 

absorbira v telo. 

Učinki bruhanja/diareje so “stranski učinki” medicine, čiščenje telesa. 

Zdravljenje, predvsem psihično, se odvija drugače. Lahko dam primer: V otroštvu sem 

doživel s strani mame travmo, katero sem pozabil oziroma se je nisem zavedal. Travmo so 

spremljali občutki močne jeze in pa sram do lastnega telesa. Skozi psihedelično izkušnjo, 

se je travma pokazala in posledično se je usul plaz jeze, katero sem izrazil telesno (tolčenje 

po blazini, dretje v povšter). 

Po procesu je sledilo 15 urno spanje. Zbudil sem se z “ravnimi rameni”, prej so bile 

povešene naprej. Telo je bilo vskločeno. To breme jeze, je zgleda vplivalo na položaj telesa, 

katero se je skozi proces sprostilo. Spremenil se je tudi odnos do mame, praktično iz danes 

na jutri. 

5-meo-DMT, je svoje sorte. Tukaj so v bistvu 5-10 sekund po zaužitju nepopisni efekti, ni 

besed ki bi jih lahko našel, pa ne v slabem smislu, ampak v čudovito dobrem smislu. 

Mogoče na začetku malce groze. Po 5-10 sekundah ni več telesnih občutkov, ni več 

mentalnih procesov, ni v bistvu ničesar več.   

Pri tej izkušnji, predvsem po izkušnji, se je “pojavilo” nekakšno vedenje, da nisem samo 

telo in um, ampak nekaj več. Kako je ta realizacija vplivala, težko povem, vendar so se 

spremenili miselni procesi, bolj sproščeno doživljanje, ne več preveč osebno jemanje 

doživljanja življenja.  

Po izkušnji se je tudi sprostila žalost, saj je sledil jok, vendar ne jok žalosti, ampak čistega 

veselja, radosti. 

Drugi občutki, pri na primer gobah in LSDju so še misli bolj jasne, kar je skoraj neverjetno, 

ampak se prav to naredi! Počasi se potem začnejo tudi vizualne halucinacije z odprtimi ali 

zaprtimi očmi.  

Je pa tudi veliko odvisno od namena, ki ga imaš, preden vzameš psihedelično substanco. 

Na primer, namen je lahko da bom pojedel gobe, da bom razčistil jezo do določene osebe 

ipd. To je zelo pomembno. 

Pri LSDju, predvsem pri tehniki z ogledalom, sem v ogledalu videl, jaz temu rečem, 

svojega notranjega otroka na eni polovici obraza, in notranjega zaščitnika tega otroka na 

drugi. Prvi je zgledal zelo, zelo žalosten, prizadet, travmatiziran, tudi če je bil otrok, je bila 

koža videti stara, nagubana,... Drugi pa je bil poln jeze, zgledalo je kot da bo naredil vse 



 

 

da bo zaščitil prvega, da se mu ne bo nikoli več zgodilo, kar se mu je pač že zgodilo. Pri 

tem se je v notranjosti pojavilo močno sočutje do obeh. Naprej v procesu, se je, v bistvu 

spontano, sam sem bil le kot sočutni opazovalec, začelo sproščanje negativnih čustev, 

predvsem s strani notranjega otroka...predvsem žalost. 

In skozi več “terapij” z ogledalom, mislim da jih je bilo okrog 5, so se vedno znova 

sproščala čustva.  

V ogledalu je to izgledalo kot neubesedljivo spakovanje obraza, 1x leva stran, 1x desna, 

grde, bolesne grimase strahu, gnusa, žalosti, jeze. In vsakič ko se je obraz spačil do konca, 

se je v telesu čutilo kako vse to odhaja. Ko sem nazadnje delal to, teh grimas v bistvu ni 

bilo več, samo še minimalne. 

Vse to, leva, desna stran, se je poznala tudi na fizičnem obrazu, (poteze obraza, gube..) 

sedaj je ta razlika manjša, vendar še vedno je. 

5. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice?  

Zelo težko izkušnjo sem doživel samo enkrat, z gobami. Bil sem siguren da bom umrl in 

slep sem bil v bistvu en čas. Nič občutka za orientacijo, izgubil sem se na 50 metrih poti, 

hodil gor in dol. Ne vem kako bi povedal. Ampak takrat sem tudi s čisto napačnim odnosom 

pojedel gobe. Bil sem malo jezen in so bile posledice. Ne spomnim se velik. Posledic po 

tem, ko so gobe spustile ni bilo.  

6. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale?  Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju (kako opazite 

razlike, kakšne so te razlike,..) 

Seveda da so spremembe. Mogoče ne na zunaj, ampak spremembe so očitne. Recimo 

psihedeliki, predvsem gobe, so mi pomagale, da sem nehal z zlorabo alkohola.  

Za prenehanje zlorabe alkohola je bilo potrebno zelo malo. Potrebno je bilo le to, da sem 

svoja dejanja videl iz čisto nove, sveže perspektive. V tej perspektivi sem si rekel lahko 

samo: »Kaj za vraga jaz to sploh delam??? Popolna neumnost!« In to je bilo dovolj. 

V naslednjih fazah so mi psihedeliki pomagali, da se je odnos do sebe izboljšal, neverjetno. 

Predvsem z LSDjem s tehniko ogledala sem to žalost, jezo, gnus, sram,... transmutiral oz. 

predelal in pri sebi lahko opazim razlike v tem času. 

Lahko bi tudi rekel, da sem malo manj jezen človek zaradi psihedelikov. Sicer tudi zaradi 

drugih tehnik, ki ne vsebujejo substanc, vendar mislim, da so bile psihedelične substance 



 

 

ene izmed glavnih ključev, ki so pripomogle k osebnemu blagostanju in pa dobremu 

počutju na splošno, umirjenosti, predvsem je drugačen pogled na svet.  

Na fizičnem zdravju nisem imel nobenih problemov, tako da osebno ne morem rečt, da je 

to karkoli pomagalo. Je pa pomagalo pri mentalnem zdravju in pa emocionalnem zdravju. 

So pa tudi tako imenovani bad tripi, zelo dobro vplivali na zdravje in odnos do življenja. 

Mogoče večja ponižnost je po bad tripih. Je pa te izkušnje zelo težko dati v besede. 

 

  



 

 

Priloga 3: Intervju 2 

Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj?  

Ne morem odgovoriti, katere najpogosteje. Začel sem s konopljo v srednji šoli in na faksu. 

Potem občasno gobe. Nato je bilo obdobje, ko sem hodil vsake 2-3 mesece na wachumo, 

ter tu in tam sem ganjo. Ko sem z wachumo zaključil, sem šel prvič na ayahuasco in nato 

3 leta nisem ničesar. Potem sem spet začel z ayahuasco, na katero smo hodili 3 leta, vsak 

mesec. Vmes je bilo le tu in tam kdaj solo potovanje s salvijo.  

Je pa enostavno tako, da moram začutiti, da je pravi čas, da se spustim v to.  

1. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

Začeli smo v študentskih časih z ganjo. To je bilo za rekreacijo, tudi gobice so kdaj pa kdaj 

padle zgolj rekreativno. Oboje sem pričel z uživanjem zaradi radovednosti, v nadaljevanju 

pa zaradi sproščenosti in miselnih procesov, ki jih je izkušnja z ganjo prinašala. Ostale, na 

primer gobice, pa sem užival zaradi izkušnje same, zaradi globin in svetov, ki so mi jih 

pokazale.  

Razlog uživanja je bil tudi ta, da sem iskal informacijo ali pa odgovor, ki mi ga vsakdanje 

življenje ni zagotavljalo, ni ponujalo.  

Vedno je vprašanje kdo smo, zakaj smo tu, kaj je namen življenja in tako naprej. Nikoli mi 

ni zadoščala razlaga, da prideš sem, da se izobraziš, dobiš dobro službo, da si potem 40 let 

od 8-16ih ali pa od 9-17ih, v lasti kogarkoli že, pa da potem prideš domov, da imaš družino 

in da čakaš kdaj bo nastopila penzija. Vedno sem iskal informacijo ali pa odgovor kaj je 

alternativa vsemu temu. Skozi psihedelike sem nekako prišel do teh odgovorov, ali pa do 

enega dela teh odgovorov.  

Te stvari ti nakažejo eno drugo smer, in potem imaš možnost videti kaj so alternative tem 

obstoječim, sprejetim normam, normativom, dogmam itd.  

S psihedelikih, sanjanjem, ali pa s čimer koli takim, gre v bistvu za širjenje zavesti ali pa 

zavedanja.  

Najbolj konkreten primer pri katerem so pripomogli psihedeliki je bila osebna, notranja 

transformacija. Zato, ker na primer povprečen ali pa običajen človek, ki se s temi stvarmi 

ne ukvarja, enostavno nima perspektive, da je z vsem tem, kar se smatra za normalno, na 

kakršen koli način karkoli narobe. Meni je bilo in mi je še vedno to off. In ko sem se začel 

z rastlinami močmi ukvarjati, sem na nek način pravzaprav ugotovil, kaj je bilo tisto, kar 



 

 

je off, da pač to ni edini način. Nekdo, ki nikoli ni razmišljal kaj je smisel življenja, je 

verjetno čisto zadovoljen v tem normalnem sistemu. Nekomu, ki pa mu te stvari niso čisto 

100% sprejemljive, pa verjetno lahko tudi s pomočjo psihedelikov dobi kakšno usmeritev, 

da, ne vem, poišče kaj drugega naprej, recimo.  

2. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

Izkušnja ali ganjo skadiš sam ali pa jo skadiš v neki družbi, je bistveno drugačna. Odvisno 

je tudi od tega, kakšen tip človeka si. Pri meni recimo, če skadim konopljo, se začne moj 

fokus obračat navznoter, postanem bolj introvertiran, manj komunikativen, manj družaben 

itd. Sčasoma sem ugotovil, da me sama ganja prestavi na en drug nivo razmišljanja ali pa 

na nivo nad razmišljanjem. To je tisto, ko je Einstein rekel, da problema ne moreš rešiti iz 

istega nivoja, kot si ga ustvaril, moraš pogledat iz enega drugega stališča. In recimo že 

ganja, če imaš konkretno vprašanje, ti pokaže odgovor iz ene druge perspektive, ki jo v 

normalnem miselnem stanju v bistvu ne vidiš. 

Najbolj redko uživam psihedelike s prijatelji. Zaradi tega, kot sem rekel, takrat kadar 

karkoli kaj vzamem, me obrne navznoter, tako da se družbi takrat najraje izogibam. 

Dejansko mi bolj paše stvari znotraj razreševat, kot pa verbalizirat tisto, kar vidim ali pa 

karkoli že.  

Glede vsega ostalega pa je zelo odvisno, za kateri tip gre. Zelo različno, Salvijo sem 

največkrat solo, Ayahuasca izključno pod nadzorom šamana. Wachumo sem tudi že probal 

sam, s tem da sem imel sitterja, na drugi strani, s katerim sva bila preko računalnika na 

liniji.  

Nasploh je pri teh stvareh pametno imeti sitterja ali pa nekoga, ki ima že izkušnje, da ti 

lahko pomaga iti čez proces. Ker nekdo, ki je že šel skozi neke izkušnje, bo prepoznal kaj 

se ti dogaja, ko začneš travmirat in te lahko potem usmeri ven iz tega. Te stvari so lahko 

tako intenzivne, da enostavno padeš v nek film, zgodbo in jo začneš percipirati tako realno, 

da ne veš, da gre za izkušnjo, ki jo je rastlina izzvala, da lahko misliš, da gre za nekaj 

resničnega. Nekdo ti potem lahko pomaga da te na nek način usmeri ven iz tega, da nimaš 

potem preveč bad tripa recimo.  

Pri vsakem psihedeliku, preden ga vzamem, je vedno zadaj namen. Takrat, ko vzamem, 

blagoslovim medicino, dam namen, medtem ko pripravljam in to je to. Ker se dejansko da 

več naredit, če namero čim bolj usmeriš. Namen mora biti, da iz izkušnje čim več potegneš, 

v nasprotnem primeru dobiš tisto, kar v tistem trenutku najbolj rabiš.  



 

 

Glede doze, bi jaz prej rekel večje doze. Mirkodoze meni nikoli niso bile zanimive. 

Pri teh stvareh je tudi tako, da je bistvena razlika, če skadiš npr. Ganjo 0,1g ali pa skadiš 

0,5g v enem jointu. Pa tudi od same izkušnje, kaj ti pričakuješ od tega,..., cel kup faktorjev 

je, ki vplivajo na kvaliteto izkušnje. Za microdosing vem, da se uporablja aya v Peruju, kot 

preventivo pri razno raznih boleznih, LSD spodbuja kreativnost. Iz tega vidika bi rekel 

mogoče celo ja, jaz osebno pa ne, ker me LSD kot tak osebno ne zanima. Z vidika, da dobiš 

neko konkretno izkušnjo je po mojem mnenju in mojih izkušnjah boljše, da je šaman tisti 

ali pa spiriti tisti, ki ti dozo nekako določijo.  

3. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati? (npr. kako 

so učinki povezani s spreminjanjem sebe; kje in kako vidite zdravilen učinek) 

Precej težko ubesedim te izkušnje. Enkrat so lahko izkušnje čisto abstraktne, na nivoju 

golih barv, golih vzorcev, simbolov. Nekatere stvari so lahko prepoznavne, nekatere so 

lahko čisto neprepoznavne. Za primer teh neprepoznavnih; kdaj sem imel kakšne slike, ki 

so bile najbližje primerljive z kakšnimi inkovksimi, azteškimi in takimi simboli, ki jih 

imam nekje v podzavesti iz kakšnih dokumentarcev ali knjig v katerih so bili hieroglifi ali 

pa kaj takega,... 

Včasih so samo kakšne barve, ki ponazorijo tvoje notranje občutke ali pa spremenijo tvoje 

notranje občutke. Psihedeliki so v principu, po mojih izkušnjah ojačevalci notranjih 

občutkov. Pri močnejših psihedelikih pa je stvar lahko še toliko bolj intenzivna. Redko sem 

imel na ayahuasci konkretne vizije, na tak način kot so sanje. Gre za notranje občutke 

bistveno bolj, kot pa za slike.  

Na kakšen način te stvari vplivajo in spreminjajo obnašanje in karkoli, psihedeliki, sploh 

ayahuasca, wachuma, nenazadnje tudi gobe, ki pomagajo, tako kot sem že rekel, na neko 

konkretno situacijo pogledat iz enega drugega zornega kota. Če imaš ti problem, ga lahko 

rešiš šele takrat, ko ga, prvič vidiš in drugič, ko si priznaš da imaš problem. In te stvari ti 

pokažejo na bolj plastičen, manj plastičen,..., na nek način ti prikažejo kaj je tisto, kar je 

tvoj problem. Lahko na primer z vizijami, lahko z občutki, lahko z mislimi ki jih prepoznaš 

kot ne tvoje, kot govorico te inteligence, ki je za temi rastlinami.  

Do psihedelikov je vedno prisoten respect. Zaradi tega ker imam že toliko izkušenj za sabo, 

da vem, da, ko se enkrat v to spustiš, ima to zadaj inteligenco, ki nima z našo nobene veze. 

In dejansko ko greš enkrat v to, si na milost in nemilost prepuščen tej inteligenci in tej 

izkušnji sami po sebi.  



 

 

Meni je blazno veliko pomagalo in mi še vedno pomaga, ko mi je na prvi ayahuasci, ena 

starejša udeleženka, ki je bila že večkrat, rekla, da ne glede na to, kako lepa ali pa kako 

negativna je izkušnja, vedno vedi, da jo bo konec. In druga stvar je, da še nihče ni umrl. To 

sta dve informaciji ali pa vodili, ki me vedno spremljata. Je pa res, da imaš kdaj občutek, 

da te bo raztrgalo, pojedlo, razgradilo, razstrelilo, itd.  

Tudi nazadnje, ko sem bil na ayahuasci, je bila tako intenzivna, da je bilo vse skupaj prav 

boleče. Dejansko sem čutil vsako celico posebej, kako se je napihnila, kako jo je razstavilo, 

kako se je potem na novo sestavljala. Čutil sem, ko je aya nekaj ven izvlekla in zmetala 

stran, pa potem vsako celico zdravila posebej,... Po prvem obredu sem bil čisto uničen, 

nakrivilo me je, zategnjen sem bil, čutil sem da nekaj v meni manjka - tisto kar je odstranila 

ven. Naslednji dan, kako bi rekel, drugi set orodja, če je imela prej vrtalni stroj, žago, sveder 

itd., je imela naslednji dan pletilke, šivanke. Takrat sem nemogoče, prav na fizično boleč 

način čutil, kako me je sestavljala nazaj. Blazno intenzivna izkušnja. Po koncu vikenda pa 

sem se počutil fenomenalno. Tisto kar sem čistil, mislim da je večina šlo ven, na žalost pa 

ne vse.  

Blazno je težko razlagat, kako medicina deluje. Te stvari niso vedno opisljive, dejansko 

nimaš s čim primerjati izkušnje.  

Aya mi tudi da vsake toliko časa icaro. Icarosi so ključni element ayahuasca obredov. In 

pri tem zadnjem obredu, je bila izkušnja taka, da sem vsak ta icaros zaznaval tako, da sem 

ga na eni strani slišal, na drugi strani sem ga videl kot neko orodje, na tretji strani sem ga 

zaznaval kot neko vibracijo, na četrti strani sem ga čutil kot barvo. Vsak icaro posebej sem 

zaznaval tako plastično in tako intenzivno, da se tega enostavno ne da opisat.  

Icarosi so kot telefonske številke. S tem, ko ti icaros zapoješ, je kot energija, ki jo kličeš za 

zdravljenje. Te icarose lahko jaz uporabim tudi kot za zdravljenje najprej na sebi, mogoče 

kdaj tudi na drugemu. Ne vem pa še, kaj konkretno naj s tem počnem.  

Kaj je pri psihedelični izkušnji zdravilnega, težko kaj konkretnega odgovorim. Te stvari te 

dejansko razgradijo. Ta naš ego, naše prepričanje »jaz sem« itd., to razkrajajo ali pa ti 

kažejo, da je še kaj več, kot pa samo to v življenju. Pomaga ti spremenit in pa pogledat na 

samega sebe, svoje mesto v svetu ti pomaga najti. V splošnem se mi zdi, da smo ljudje 

preveč egocentrični, središče vesolja pa vse te stvari. Realnost pa je taka, da smo mi samo 

del in ne center vsega tega, da nismo nič bolj pomembni, kot pa neka drevesa ali pa rastline, 

živali. Vsi smo del tega sistema, te celote, izkušnje.  

Sam sem imel tudi že nekajkrat izkušnjo ego smrti. Počutil sem se blazno živ. Bilo je 

popolnoma nepomembno to, ali sem živ ali sem mrtev, vse mi je bilo v redu, z vsemi sem 



 

 

bil povezan, nobenih negativnih občutkov nisem imel, nobenih odvečnih misli, nobenega 

neukročenega uma, ko ti vedno nekaj najeda »to moraš, pa uno moraš«, nič ni blo treba, 

samo tam sem bil in samo užival sem. Ego ni treba ubiti ali se ga znebiti ampak ga je treba 

samo na svoje mesto postaviti.  

Da se doseže zdravljenje s pomočjo psihedelikov, je pomembno, da postaviš namen in da 

zaupaš psihedelikom. Ta proces zdravljenja ni nekaj kar se zgodi, to je nekaj, kar se dogaja. 

Tudi problem ni nastal iz danes na jutri, ampak se je razvijal preden je izbruhnil v obliki 

fizične ali psihične bolezni. Kar pomeni, da se tudi zdravljenje ne bo zgodilo iz danes na 

jutri. Ampak tisto najbolj bistveno je, da ti postaviš namen, da zaupaš v proces in da ti ta 

proces podpreš. To se pravi, če bi na primer jaz recimo imel raka na pljučih, pa bi si dal 

namen, da si raka na pljučih pozdravim, spil ayahuasco, bi me tam gulilo, pralo, lupilo, 

potem pa bi prišel domov, pa bi kadil naprej. No go! Treba je proces podpret.  

To ne gre za čarobno palčko, ti ne moreš problema odčarat. Medicina, psihedeliki, ti 

pokažejo tisto, kar je razlog ali pa vzrok za nekaj. Na kakršen koli način že. Ali skozi slike, 

občutke, z avditivno zaznavo, kot misli, ali karkoli. 

Fizični učinki pri psihedelikih so npr. pri gobah težko telo, odrevenelost. Učinek salvije je 

kratkotrajen. Fizično traja učinek od 5-15 minut, doživlja pa se lahko kot 200 let. Pri ganji 

ne čutim nič drugega, kot pa mogoče melanholičnost, da se razliješ, da si sproščen. Razen 

če te odnese preveč v mentalno procesiranje. Ayahuasca je lahko tako, da sedim tam in me 

vse boli od tega ko sedim in je zato neprijetno. Ali pa jo čutim bolj telesno, v smislu da 

čutim kako po telesu hara, zdravi in čisti. Lahko ni nobenih občutkov, lahko so avditivne, 

vizualne zaznave. Lahko so intenzivni notranji občutki, kot sem jih opisoval, vendar se jih 

ne da prav konkretno opisat. Zelo različno je od psihedelika, razpoloženja, okoliščin,..., ni 

nekega generalnega pravila. Tudi fizično in energijsko čiščenje pri uporabi psihedelikov je 

purga in pa diareja. Lahko pa tudi ne. Na zadnji ayi ko sem bil, me je pucala pa nisem niti 

enkrat šel na wc ali bruhal. Sem pa zehal, da sem mislil, da si bom čeljust izpahnil. Lahko 

bi tudi jokal, ravno tako se z jokom čisti energijsko in fizično. Pri bruhanju lahko tudi vidiš 

stvari, ker ne bruhaš vedno nekaj fizičnega, ampak lahko nekaj energijskega. Na prvem 

obredu ko sem bil, sem videl pri bruhanju, kako je iz mene šlo nekaj, kar je bilo podobno 

kači. Nisem vedel kaj sem sčistil, vem pa, da ko je šlo ven, sem se počutil zelo v redu, 

olajšanega, bolj čistega.  

Izkušnje z gobami so, kakršne so. Meni osebno so gobe blazno težke. Najboljši čas je tudi, 

ko se dan začne zaključevati, se pravi ob mraku ali pa ponoči, zaradi tega, ker se senzorična 

zaznava okrni in imaš več prostora in možnosti za notranje zaznave in podobno. Ponoči 



 

 

gredo ljudje tudi spat in je manj mentalnega hrupa. Zato so tudi vsebine manj vezane na 

kolektivno nezavedno in so lahko bolj vezane na vsebine ali pa prostore, ki ti jih psihedelik 

ponuja, predstavlja, pokaže. Problem pri gobah, ki sem ga jaz imel vedno, ko sem jih 

konzumiral, je ta, ker sem jih jedel zvečer in gobe so težke, zaradi česar mi je bilo potem 

težko. Dodaten problem, ki ga imajo pri meni nore gobe je ta, da delujejo na telo na tak 

način, da sem otopel, da me zebe in se ne počutim dobro.  

Prva stvar, ki so mi jo psihedeliki pomagali predelati je strah pred umiranjem, pred smrtjo. 

Glede tega sem imel srečo že na prvem obredu z ayo. Ayahuasca se pogosto pokaže kot 

kača. Prva vizija, ki sem jo imel, je bila tista ogromna kača, ki me je pojedla. In naslednje, 

kar je bilo, je bil občutek, kot da te dajo v grob, ko ležiš, ne moraš se premaknit, nič ni. 

Sem bil samo točka zaznave, ki je vse to zaznavala. Dejansko sem pa čutil kako me po 

celem telesu gomazi, ko te črvi pojejo, žužki in vse te stvari. Pa kako sem razpadel do kosti, 

pa kako so kosti razpadle in kako sem se potem prerodil itd. Tukaj se je začela 

transformacija strahu pred smrtjo ali pa umiranjem. Tudi posledično se je spremenil moj 

odnos do smrti. Meni je v prometni nesreči umrl fotr. Ko me je mati poklicala, in povedala, 

da je imel prometno, je bil šok, travma, drama in vse to. Naslednji dan ko sem se zbudil, 

še vedno šok ob tem, da fotra ni več. Ironija al kakorkoli bi to rekel..tisto, kar mi je najbolj 

v zavest padlo, je to, ko sem zjutraj vstal, je bil zunaj sončen dan, brez oblačka, kot bi ga 

narisal. In mi je bila to refleksija, da se v resnici nič ne spremeni potem, ko nekdo umre, 

vse je kot je bilo včeraj, samo njega ni več. Ravno tako je bil čudovit dan, ravno tako bodo 

še čudoviti dnevi, ravno tako temni dnevi,..., zdaj pač na žalost njega ni več fizično. Nisem 

žaloval na takšen način, kot bi žaloval, preden so se mi te notranje spremembe zgodile. 

Seveda te prizadene, ko ni več ljubljene osebe, te navezanosti pa sem se nekako znebil. 

Po vseh teh najmočnejših izkušnjah, ki sem jih imel s psihedeliki, najbolj globokimi, 

najbolj transformativnimi, mi je zanimivo to, da so skoraj identične po filingu, lekcijah, 

izkušnjah, ki sem jih doživljal tudi v sanjanju. 

Vse te izkušnje ali psihedeliki sami po sebi, ali pa sanjanje ali pa kombinacija vsega tega, 

so me pripeljali do sem, da se dejansko ne obremenjujem toliko in ni to glavnina mojega 

razmišljanja kaj bo jutri, kaj čez en teden, kako bomo to, ono,... Vse, kar lahko karkoli 

spremeniš je zdaj, točno v tem trenutku. In tukaj je potem tako, če imaš problem, psihičen, 

zdravstven, kakršen koli problem, prva stvar, da ga rešiš je to, da ga vidiš. Druga stvar je, 

da si ga priznaš. Tretja stvar je, da ga rešiš,..., to je posredno povezano s psihedeličnimi 

izkušnjami.  



 

 

Jaz sem bil zelo zagrenjen mladostnik, zaradi tega, ker mi stvari, take kakršne so mi skušali 

v glavo ubiti niso štimale. Ker nisem vedel kaj so alternative, ker sem samo vedel da to ni 

to, kar hočem, nisem pa vedel kaj je tisto, kar hočem. Psihedelične izkušnje, sanjanje, vse 

te izkušnje so mi nakazale smer. Definitivno pa so psihedeliki pripomogli, da sem iz tistega 

zagrenjenega najstnika, postal bolj samozavesten človek. 

Je pa daleč od tega, da bi bili psihedeliki bližnjica. To so samo različni načini. Z 

psihoterapijo lahko dosežeš ista stanja in pa iste stvari, kot jih lahko dosežeš z ayahuasco. 

Razlika je samo v tem, da te terapevt vodi skozi postopek, ti daje čas, kolikor ga rabiš. 

Psihedeliki pa ti dajo toliko, kolikor si sposoben shendlat pa malo več, zato, da te vržejo 

ven iz cone udobja, ampak, da te ne razbijejo. Ayahuasca recimo, te malo čez rob potisne, 

zato da prej prideš do izkušnje, informacije, da prej vidiš problem, da ga prej prepoznaš, 

ozavestiš, da ga lahko začneš potem transformirat. Ali pa pač ne, samo veš da imaš ta 

problem, potem pa greš naprej. Daleč od tega, da bi bile to bližnjice. To so drugačni načini. 

Na psihedelikih lahko dobiš lekcijo, izkušnjo, kakršna koli je to bila. Dolgo časa lahko ta 

izkušnja ne bo imela nobenega smisla, da ne boš vedel, kaj se je dogajalo, da boš mislil, da 

se sploh nič ni dogajalo. In določene izkušnje so ti na voljo takrat, ko imaš dovolj energije. 

Ti lahko dobiš izkušnjo z ayahuasco in neko lekcijo, potem pa popolnoma pozabiš kaj se 

je dogajalo..., nato traja pet let, eno leto, en teden ali kakor koli že, da nabereš energijo, da 

to izkušnjo ozavestiš. In ko jo ozavestiš, jo lahko šele potem integriraš, vneseš v svoj 

vsakdan.  

Psihedelik lahko dva vzameta v istem prostoru, isto količino istega psihedelika, pa bosta 

imela drugačne izkušnje. Zaradi različnega namena, zaradi različne preteklosti, ker 

razmišljata različno o istih stvareh itd. Lahko se enemu dogaja, drugi pa ima občutek da se 

mu nič ne dogaja. 

Pri psihedelikih ni nujno, da haluciniraš, ni nujno da imaš kakršne koli občutke. Tudi če 

imaš občutek, da se ne dogaja popolnoma ničesar, medicina dela. Če potrebuješ fizično 

zdravljenje, te bo najprej fizično zdravila. Konec koncev ayahuasca dela na celičnem 

nivoju.  

 

4. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice?  

Sem že imel izkušnjo bad tripa, kar pa v bistvu zelo težko opišem. Stvar je v tem, da sem 

že dal toliko stvari in izkušenj čez, da enostavno ničesar ne smatram za bad trip samo po 

sebi. Zaradi tega, ker recimo tudi na ayahuasci, najbolj močno izkušnjo, ki sem jo imel, so 

bile povezane z umiranjem, s smrtjo, z nečem ki je pač tabuizirano v družbi, kar se smatra 



 

 

za tragedijo, za nekaj negativnega, neprijetnega. Na drugi strani pa sem dejansko in na 

ayahuasci in na wachumi podoživljal smrti ali pa načine umiranja, ki bi jih lahko povezoval 

s preteklimi življenji ali pa kaj takega. Pozitivna stran bad tripa je, da sem posledično 

spremenil svoj odnos do smrti, umiranja in pa posledično tudi do življenja. Ni pa tako, da 

bi govoril o bad tripu samem po sebi. 

Še nedolgo nazaj, sem imel izkušnjo, ki bi jo nekdo utegnil klasificirat pod bad trip. Kaj 

sem skadil nimam pojma. Dobim od frendov vsake toliko nekaj malega, in ker ni vedno 

prilika taprava, da bi to kadil, so se te stvari počasi nabirale. Od tistega sem enkrat nekaj 

skadil in po pol ure, je bilo tako, da me v bistvu ni več bilo. Vse kar je bilo, sem bil ena 

točka zaznave, ki jo je šiftalo med različnimi tokovi informacij ali pa med različnimi 

realnostmi. Od cele izkušnje nisem imel nič kaj dosti, ker je šlo vse skupaj tako hitro, kot 

npr. predstavljaj si, da sediš na express vlaku, ko pogledaš ven in vse kar vidiš so samo 

črtice, ko šiba pokrajina mimo. Jaz sem bil ena točka, mimo mene pa so šibale te pokrajine. 

To se je dogajalo če sem imel odprte, zaprte oči, ob prižgani luči,... Naenkrat pa me ni več 

motilo. Bil sem samo tisto nekaj kar je zaznavalo in tisto kar je zaznavalo.  

Pri psihedelikih nikoli v resnici ni enostavno, ko predeluješ svoje notranje sence. Namen 

psihedelikov je, da te vržejo v te notranje sence, zato, ker jih moraš videt, jih moraš 

prepoznat, da jih lahko ozavestiš in transformiraš. Težkih izkušenj je v bistvu veliko, ampak 

razum daje predznak, da je neka izkušnja pozitivna ali pa negativna. Ne gre se za to, da je 

nekaj pozitivno ali negativno, gre se samo za različno izkušnjo, ki jo je potrebno razrešit. 

Vsaka izkušnja je namenjena neki obliki transformacije, zdravljenje nečesa.  

Ne poskušam se toliko opredeljevat okrog težkih in ne težkih izkušenj, ker to je v bistvu 

moja interpretacija te izkušnje. Izkušnja sama po sebi je v principu samo lekcija ali pa 

usmeritev ali pa kaj takega.  

  



 

 

5. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju (kako opazite 

razlike, kakšne so te razlike,..) 

Ja, definitivno. Ena od stvari, ki bi jo omenil je ta, da sem s pomočjo psihedelikov drastično 

spremenil pogled na življenje. Težko razložim kako. Jaz sem človek, ki je zelo v glavi, 

100x premislit, preden se enkrat odločit, milijon scenarijev preigrat, preden sprejet 

odločitev, itd. Ta podivjani um je bil izjemno močan in z uporabo teh razno raznih substanc 

in z razno raznimi izkušnjami je postajal vedno šibkejši. Ne bom rekel, da mi vedno uspeva, 

ampak sem bistveno manj v glavi. Bistveno manj razmišljam o tem kaj bo jutri, al pa kaj 

bo čez 5 let, kar bo, bo. Tisto, kar je bistveno je sedaj v tem trenutku. Tisto, kar lahko 

naredim in pa spremenim je zdaj. Ne tisto, kar se je včeraj zgodilo in ne tisto, kar se bo 

jutri dogajalo. Te izkušnje so me v bistvu bolj približale sedanjosti, ne bom pa lagal, da 

sem v tem trenutku.  

Druga zadeva, ki se mi zdi omembe vredna je drastična izboljšava samozavesti. Bil sem 

precej nesamozavesten in s pomočjo nekaterih teh izkušenj sem se znebil strahov, treme, 

strahu pred javnim nastopanjem in pa takih zadev. 15 let nazaj na faksu smo bili razred, od 

25 do 35 ljudi, meni je bilo takrat muka zagovarjati seminarske naloge pred sošolci. Sedaj 

mi ni več problem nastopati v polnih dvoranah. Pred 10-imi leti si na primer ne bi mogel 

niti predstavljati, da bom predaval pred 200 ljudmi. S časoma so te izkušnje odpravile moje 

strahove in tremo pred javnim nastopanjem.  

Te stvari sicer delujejo zelo subtilno. Pri tej izkušnji so mi pomagali psihedeliki in pa 

zavestno sanjanje. Psihedeliki so zaslužni, da sem se jaz sanjanja sploh lotil. Moj prvi stik 

s spremenjenimi stanji zavesti. Psihedeliki ti tudi na nek način lahko odprejo svetove, ki 

niso fizični. Sanje so pa zagotovo način, pot, kako v te svetove lahko prideš, tudi brez 

kakršnih koli substanc in pripomočkov.  

V osnovi pa je tudi na fizičnem nivoju zaznati spremembe učinkov psihedelikov. Na 

wachumi sem imel izkušnjo, ko sem doživljal nekaj takega, kot življenje samuraja. V 

predelu pljuč sem čutil, da so energijsko sulico iz mene potegnili in sem čutil, kot da bi 

dejansko nekaj iz mene vlekli. Mislim, da je bilo takrat z dihanjem ali s pljuči nekaj 

povezano, ne vem kaj točno. Dejansko sem potem tudi fizično odpravil problem.  

 

  



 

 

Priloga 4: Intervju 3 

1. Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj?  

Kanabis, Hašiš, Charas - THC,  

LSD, MDMA, 2-CB, 

DMT – Freebase, Changa, Ayahuasca, 

Gobe Psilocibe, Amanita Muscaria, 

Peganum Harmala (skupaj z gobicami, saj potencira njihov učinek) 

Salvia Divinorum 

Najpogosteje sem uporabljala kajenje Marihuane, ker mi je bila najbolj dostopna in mi je 

omogočala najlažje prehajanje v/iz spremenjenega stanja zavesti. 

Vse bolj se osredotočam na delo z Ayahuasco, ker mi predstavlja najobsežnejše področje 

zanimanja in ima name največji zdravilni učinek. Pripravek sem v obdobju štiridesetih 

mesecev pila 45-krat. Od tega sem bila 9 tednov na njeni dieti v džungli severnega dela 

Amazonskega porečja.  

Odkar sem se vrnila iz Peruja (februar 2017) uporabljam samo še psihedelike v obliki 

rastlin in gob oz. njihovih pripravkov (čaj, tinkture, pecivo). Druge substance me enostavno 

ne pritegnejo več, ker jih je Ayahuasca presegla. 

2. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

Zaradi želje po (samo)spoznavanju, učenju in preseganju ustaljenega. 

3. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

S psihedeliki sem se spoznavala s tem ko sem jih vzela s prijatelji, sama in na obredih z 

usposobljeno osebo. Obdobje pred Ayahuasco je bilo zelo vihravo, a ob enem polno 

čudovitih uvidov. Začelo se je z zabavo in me postopoma preželo s poslanstvom, saj je 

življenje dobivalo smisel. Pričela sem se spreminjati v bolj odprto, vedro in samosvojo 

osebo.  

Na zaužitje se sedaj pripravim z nekaj dnevno dieto pred zaužitjem psihedelika (pri 

Ayahuasci je ta obvezna in bolj restriktivna) – ne jem sladkorja, mesa in mesnih izdelkov, 

mleka in mlečnih izdelkov, pekočih začimb in vnaprej pripravljene hrane.  



 

 

Priprava zaobsega tudi mentalno in emocionalno stabilnost – spočitost, prisebnost, polno 

zaupanje vase, skromnost in spoštovanje. Oddaljim se od motečih/stresnih dejavnikov npr. 

televizor, računalnik, mestni vrvež. Vedno pazim, da imam zadosti časa, ki ni obremenjen 

s kakršnimi koli obveznostmi, to pomeni da si vzamem prost dan pred in po psihedelični 

izkušnji.   

Za prostor izkušnje poskušam izbrati karseda mirno okolje. Zelo rada sem v gozdu, nekje 

na samem, izven pešpoti. Pomembno je, da mi prostor omogoča varnost in sproščenost.  

Priprave jemljem resno, saj omogočajo stabilnost in posledično večjo uspešnost pri 

prejemanju spoznanj. 

Količina je odvisna od vrste psihedelika, psihofizične pripravljenosti in trenutnih 

življenjskih dogodkov (razmer). Odločam se intuitivno. Spočetka so bile doze zelo visoke, 

dokaj pogoste (1-krat na 14 dni, Marihuana večkrat tedensko). Kasneje pa sem spoznala, 

da globina izkušnje niti ni odvisna od količine, temveč od našega prenašanja učenj v 

vsakdanje življenje. 

4. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati? 

Psihedelično doživljanje sega izven lingvističnih konceptov. Ker se naša realnost sestoji iz 

percepcije, je pri uporabi psihedelikov bistvena ravno sprememba zaznave. S tem ko se 

spremeni zaznava (percepcija), se spremeni tudi naše doživljanje realnosti. Bistvena je torej 

izkušnja, ki pusti neizbrisen pečat, saj doživimo nekaj kar je povsem individualno in 

unikatno. 

Čutenje je velikokrat podobno sinesteziji večih čutil in dodatne presežne komponente, ki 

vse to poveže. Presežno poimenujem transcendenca, ki se jo lahko doseže tudi z različnimi 

duhovnimi praksami. Razlika je le v tem, da je pri duhovnih praksah pot do tja bolj 

postopna, z uporabo psihedelika pa je sprememba stanja oz. realnosti nemudna.  

Ker sem sprva psihedelike jemala na zunanjih psy-trance žurih, je bil v ospredju izražanja 

ples. Nikoli nisem bila pristašica kakršnega koli plesa, tu pa je bilo drugače. Vse je teklo z 

atmosfero, gibi so bili nenavadno usklajeni z ritmom, melodijo in navsezadnje z 

razpoloženjem. Bilo je kot bi se v ples zlilo vse kar sem in za kar si prizadevam - definitivno 

so bile to zelo katarzične izkušnje, vredne zabave in veselja, ki se je ob vsem tem sproščalo. 

Bila sem samouk in se sproti spreminjala v smeri odgovorne uporabe, ki mi omogoča vse 

globlje izkušnje.  

Kar doživljam je odvisno od substance, razpoloženja in okolja. Pri Marihuani gre za 

relaksacijo in lucidnost, pri Gobicah je prisoten valujoč občutek sožitja in povezanosti, pri 



 

 

MDMA-ju izstopa empatija, pri LSD-ju je v ospredju sprememba čutne zaznave in njena 

razumska interpretacija, pri kajenju Salvie Divinorum sem vedno primorana brezmiselnega 

stanja zavedanja, pri DMT-ju pa posežem v energetsko matrico (druge) realnosti. 

Menim, da so učinki droge vedno tesno soodvisni z našo notranjostjo. Gre namreč za 

vzpostavljanje odnosa, kjer je veliko odvisno od našega zaupanja in prepuščanja. Vsak 

odnos se najprej začne z odnosom do sebe – ali smo iskreni do sebe, ali živimo po svoji 

volji, ali znamo postavljati meje ipd. Psihedelike v večji meri smatram kot pripomočke za 

samorefleksijo. Zanimivo je, da je zdravilno že samo sprejemanje in odpiranje izkušnji, ki 

presega našo konsenzualno realnost. Zaviranje ali poskušanje blokiranja doživljanja, pa 

lahko pusti posledice, ki jih kasneje veliko težje predelamo. Psihedeliki so na splošno 

substance, ki odpirajo vrata našemu nezavednemu, zato je blokiranje izkušnje 

kontradiktorno njihovemu namenu.  

Zelo pomemben je tudi oseben namen zaradi katerega bom sploh zaužila določen 

psihedelik. Pogosto se prepustim izkušnji kar mi omogoča, da dobim tisto, kar v danem 

trenutku najbolj potrebujem. Na neki stopnji sem namreč spoznala, da je vse kar imamo 

sedanji trenutek in ta zadostuje, če smo ga sposobni živeti zavestno. 

Predpogoj vsakega zdravljenja je ozaveščanje problema oz. ugotavljanje od kje ta problem 

izvira. Psihedeliki pogosto ojačajo določen simptom, zato da se mi z njim soočimo. Slednje 

je lahko izjemno neprijetno npr. v primeru oseb z anksioznimi motnjami. Pri meni je bilo 

večina izkušenj izjemno svetlih in pozitivnih, saj sem imela težave z zadržanostjo in nizko 

samozavestjo. Učinki so bile duhovite in celo igrive izkušnje, ki so segale izven logičnega, 

linearnega in racionalnega področja. Izkušnje so zelo pripomogle k večji volji do življenja 

in ustvarjanju lastne identitete. Spoznala sem, da zdravljenje pomeni ustvarjanje 

ravnovesja – poenostavljeno rečeno sem se osebno zelo (če ne preveč) zavedala teme in 

dobila svetlobo. Duhovna plat življenja se je razgrnila v izkušnjah duhovnosti same. 

Psihedeliki v veliko primerih učinkujejo na zelo duhovit način in rešitve se izkažejo kot 

zelo preproste. Ponavadi nam ravno naš razum ne dovoljuje ali celo preprečuje pogledati 

na stvari iz drugega zornega kota. V območju psihedelične izkušnje je veliko več različnih 

interpretacij tega sveta, širše polje dojemanja in razumevanja dogodkov, ki so nam v 

preteklosti povzročili blokado, zaradi katere smo posledično postali ohromljeni v našem 

doživljanju in izražanju. 

Pri Ayahuasci in Salvii Divinorum se je zgodilo, da se mi je ves mentalni svet 'resetiral', 

bilo je kot da sem za trenutek izgubila ves spomin - nisem vedela ne kaj sem, ne kdo sem, 

ne kje sem, ne zakaj sem, ne kako sem do tja prišla, ne kaj je bilo prej, ne v čem je sploh 



 

 

smisel,... To je stanje, ki mi je zelo tuje in neprijetno, zato poskrbim, da se nahajam v 

varnem okolju in z ljudmi ki jim zaupam. 

Zdravljenje v Amazoniji dojemajo zelo drugače, saj je ljudem povsem samoumevno, da 

morajo v prvi vrsti sami prevzeti odgovornost, medtem ko se v Zahodnih civilizacijah 

odgovornost prepušča zdravniku. Amazonski sistem zdravljenja je našemu dojemanju zelo 

težko razumljiv. Namesto na zdravljenje simptoma se skoncentrira na odkrivanje in 

zdravljenje vzroka bolezni, ki ruši ravnovesje bodisi na fizičnem, mentalnem, 

emocionalnem ali duhovnem nivoju. Pripravek Ayahuasca nam torej odpre in podpre 

samozdravljenje na vseh nivojih. Proces zdravljenja z Ayahuasco zajema tri dele: čiščenje, 

učenje in prenos učenja v vsakdanjost. Uči nas kako spremeniti način življenja, da živimo 

bolj umirjeno, da smo srečnejši in uravnovešeni znotraj sebe ter s svetom okoli nas. 

Večinoma postanemo bolj odprti do narave in sočloveka. 

Proces diete je način, kako izkažemo spoštovanje in pripravljenost za zdravljenje z 

Ayahuasco in drugimi rastlinami učiteljicami. Da lahko prejmemo, se moramo biti najprej 

pripravljeni nečemu odpovedati. Dieta ne pomeni zgolj prehranskih restrikcij (brez soli, 

sladkorja, sadja, mesa, mleka, pekočih začimb, konzervirane in procesirane hrane, kave, 

pravih čajev, alkohola, nekaterih zdravil in večine prepovedanih drog). Dieta je tudi odmik 

oz. izolacija od motečih in stresnih dejavnikov, ki nam sicer preprečujejo, da bi se poglobili 

v svojo notranjost. Potek dela se odvija na zelo osebni ravni. Ker je velik poudarek na 

počivanju in spanju, se delo odvija tudi med sanjanjem. V džungelskem zdravilskem centru 

sem bila nastanjena v svoji kolibi s posteljo, mizo, stolom in straniščem. Poleg obredov z 

Ayahuasco (3-krat tedensko) sem pila tudi čaj iz zdravilne rastline Ayo Sacha, ki je še 

dodatno podprla proces čiščenja, počivanja in odpiranja osebnih problemov. Tekom bivanja 

so me najedale misli in občutki, ki so ojačali problem, s katerim sem se morala soočiti in 

ga predelati..včasih se je zdelo kot bi bila 'razštelana' na prafaktorje. Dejstvo je, da je 

Ayahuasca mojstrica manipulacije percepcije. Fizične šibkosti niti nisem čutila, podnevi 

sem se večkrat tedensko odpravila na večurne sprehode po notranjosti džungle. 

Obred z Ayahuasco se dogaja v zato narejenem prostoru, Maloki, ki omogoča namestitev 

do okoli 15 oseb. Dogaja se ponoči, ko pade mrak in se zvoki džungle ter njenih prebivalcev 

dodatno okrepijo. Pred obredom smo udeleženci vedno prejeli rožno kopel, ki je 

pripomogla k energetskemu čiščenju. Prav tako k temu pripomore uporaba amazonskega 

tobaka, Mapacha, ki ga zdravilec uporablja tudi med obredom za zaščito in zdravljenje. 

Maestro (vodja obreda in zdravilec, ki je tekom številnih diet z rastlinami učiteljicami 

vzpostavil močno vez ter prejel njihove vibracijske kode) med obredom poje in žvižga 



 

 

pesmi imenovane Icaros. Uporabljajo se npr. za vodenje energij, zaščito in priklic 

določenih duhov, ki naredijo potrebno zdravljenje. Zdravijo v bistvu duhovi rastlin, entitet 

in zaveznikov s katerimi je Ayahuascero tekom večdesetletnega uka vzpostavljal razmerje. 

Žvižganje lahko med drugim deluje tudi kot skalpel pri operaciji. Za ritem spremljavo 

uporabljajo šelesteče glasbilo narejeno iz listov podrasti imenovano Sakapa. Tekom 

obreda, ki traja približno 2-4 ure, se vzpostavi skupinska dinamika in nudi občutek 

pripadnosti ter medsebojne podpore. Občutek časa je lahko povsem zamegljen. Kar mi je 

posebej všeč pri obredu je močan občutek varnosti in zaščite, saj je delo s tovrstno 

Medicino brez ustreznega vodstva lahko izjemno nevarno.  

Čiščenje je sestavni del obredov in diete. Na fizičnem nivoju se čistimo strupenih snovi, 

okrepimo vse načine kroženja energij in snovi v telesu ter ojačamo imunski sistem. Oblike 

čiščenja variirajo od posameznika do posameznika in vključujejo bruhanje, drisko, potenje, 

tresenje,... Na energetskem nivoju, je delo lahko veliko bolj neprijetno, saj se moramo 

soočiti z našimi šibkostmi (strahovi, dvom, žalost, jeza, zavist), ki jih sprostimo s smehom, 

jokom, kričanjem. Na tak način se sproščajo energetske blokade, ki nam onemogočajo 

stvari videti takšne, kakršne so, saj običajno doživljamo in umevamo skozi filtre 

predsodkov ter strahov. V kolikor želimo dolgoročne spremembe, se moramo s problemom 

ukvarjati dalj časa, ker je prenašanje 'posodobitev' v vsakdanje življenje osrednjega 

pomena. 

Okrevanje se odvija postopno in v obliki procesov. Zgodi se namreč, da ne zdravimo samo 

zdajšnjega življenja, pač pa tudi prejšnja. Zdravljenje lahko obsega predporodno izkušnjo, 

vzorce, ki smo jih podedovali in so se prenašali skozi različne generacije ter arhetipske 

vzorce, ki izvirajo iz kolektivnega nezavednega. Odvisno koliko časa smo pripravljeni 

vložiti in kako daleč smo pripravljeni iti. 

Del zdravljenja so tudi učenja, ki so tekom diet veliko jasnejša in bolj specifična. Prejmemo 

jih v obliki informacij, ki so nam jasno predane in šele ko smo nanje pripravljeni – ko smo 

jih sposobni tudi pravilno razumeti. Med obredi sem videla dogodke, ki so se že zgodili, 

občutila povezave s prejšnjimi življenji in imela stik z umrlimi. Znašla sem se v drugih 

prostorih, kjer čas ne obstaja. Jasno mi je bilo, da je najbolj važna pot in da na nekem nivoju 

hodimo sami sebi na proti. Ayahuasca mi je torej pokazala pot samospoznavanja, učenja in 

mi je v veliko pomoč pri osebni rasti. 

Zdravljenje z Ayahuasco dojemam kot zdravljenje na fizičnem nivoju in proces duhovne 

rasti. 



 

 

5. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice?  

Gledano nazaj so bili pri meni negativni učinki, ko s psihedeliki nisem več čutila iste 

povezave kot sprva. Do neke stopnje so bile izkušnje nadvse spodbudne, navdihujoče, lepe 

in pristne. Po obdobju dveh let pogoste uporabe, pa se mi je pričelo dozdevati, da se je 

izgubila vnema ali intenzivnost prejšnjih izkušenj. Vmes sem se srečala tudi z obredom 

Ayahuasce in občutek sem imela, da so bile prejšnje izkušnje samo 'predjed', saj se po 

intenzivnosti in obsežnosti nikakor niso mogle primerjati s tem, kar mi je pokazala 

Medicina. 

Nisem imela več druge izbire kot spremembo življenjskega sloga (odpadla so prepričanja, 

predsodki in strahovi, ki so me ovirali pri svobodi), kar mi je omogočilo potovanje k 

določenemu zdravilcu v Peruju.  

Negativne učinke vidim, ko ljudje ne naredijo potrebnih korakov, ki bi omogočali nadaljnjo 

osebnostno rast. Velikokrat se zgodi, da ostanemo indiferentni do svojih pomanjkljivostih, 

ko prezremo in zatajimo pri delu, ki zahteva spreminjanje navad in/ali soočenje z našimi 

šibkostmi. 

Psihedeliki imajo potencial tudi za grajenje iluzij, ki se izrazi ob neodgovorni ali celo 

nevarni uporabi in vprašljivem namenu (npr. beg pred resničnostjo).  

Vsak posameznik ima svoj ritem in možnost odločanja. Spremembe niso mogoče cez noč 

in zahtevajo od nas prevzemanje odgovornosti za delo na sebi, ki zahteva vložen trud, 

odločenost, voljo, potrpežljivost, vztrajnost in pogum. 

6. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju? 

Trdim lahko, da sem s psihedeliki odraščala od 19. do 22. leta. Šlo je za vedoželjnost, 

navdušenost in zanesenjaštvo. Zagotovo so pripomogli k boljši samopodobi.  

V otroštvu sem bila zaradi izjemno zaščitniške matere zelo omejena. Obdana sem bila z 

restrikcijami, ki so ohromile mojo voljo po življenju in kakršnikoli participaciji v 

socializaciji. Psihedeliki so mi pomagali znebiti se okov pričakovanj, ki so jih od mene 

terjale avtoritete. Navdihnili so me za svobodo in ljubezen brez pogojevanja. Pokazali so 

mi pristnost življenja, ki je v skladu z naravo in mi podarili življenje izpolnjeno z veseljem, 

preprostostjo ter iskrenostjo. Stik s seboj mi je omogočil, da sem se osamosvojila do te 

mere, da sem končno lahko zaupala sebi in svojim občutkom. 

Ayahuasca mi je pokazala pot samouresničitve in notranjega miru. V roku dveh let od 

prvega pitja sem bila nastanjena v džungli kamor sem srčno hotela potovati in opraviti 



 

 

dieto. Po 9-tedenski dieti mi je bilo jasno, da sem doživela transformacijo in razčistila z 

zadevami, ki so mi prej dajale zgolj lažno oporo (alkohol) in me ovirale pri samostojnem 

razvoju (starši).  

Ena od ključnih sprememb je bila popolna opustitev pitja alkohola, zgodilo se je povsem 

spontano in zavestno. Alkohol mi je predstavljal kompenzacijo za nizko samozavest, dvom 

vase in me naredil čustveno ohromljeno. S slednjim sem se bila zares primorana ukvarjati 

šele v džungli. 

Prihod nazaj v Slovenijo me je soočil z nujnostjo po neodvisnosti in prehodu v odraslost, 

ki mi bo omogočal, da se razvijem v odgovorno osebo po svoji volji. Čeprav je bil povratek 

izredno stresen in sem imela občutek, da najtežje šele prihaja, sem bila zelo podprta pri 

uvajanju sprememb. Nekatere so se izrazile čisto spontano, npr. alkohola in tobaka se nisem 

niti dotaknila, za meso in mesne izdelke nisem imela več nobene želje ali potrebe. Sladki 

produkti so v večini odpadli, prav tako vsa hitra hrana in kava. Kozmetiko so zamenjali 

povsem naravni produkti. Prenehala sem z uporabo vseh nenaravnih oz. laboratorijsko 

pridelanih psihoaktivnih substanc, skoraj za leto sem prenehala z uporabo Marihuane. 

Mesec po vrnitvi je sledilo obdobje, ko sem se odselila od staršev in si kasneje našla 

zaposlitev na prostem v gorah ter tam tudi delno prebivala. Oddaljila sem se od prijateljev 

in družine, kar je pripomoglo, da sem se lahko toliko bolj osredotočila nase. Bilo je 

naporno, a zelo potrebno, da so se lahko vzpostavili temelji za bolj prizemljeno in 

neodvisno življenje v ravnovesju.  

Prenašanje in manifestacija osebne transformacije v vsakodnevno življenje se odvija počasi 

in predstavlja veliko izzivov. Kljub temu pa sedaj vem, da je ključ do dolgoročnega zdravja 

celostnost. Življenje jemljem veliko manj dokončno, saj vem da je vse del učenja in 

razvoja. Poudarek dajem zdravi prehrani, gibanju in delu, ki mi omogoča, da se počutim 

notranje izpolnjena. Slednje terja potrpljenje, vztrajnost in pogum za nadaljevanje. Čeprav 

je veliko odpovedovanja in težkih preizkušenj, se počutim hvaležna za vse kar se je zgodilo. 

Z veseljem se učim živeti čim bolj prisotno, povezano, v harmoniji s seboj, z drugimi in 

navsezadnje z naravo, ki nam (zauenkrat še) omogoča tukajšnje domovanje. 

 

  



 

 

Priloga 5: Intervju 4 

1. Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj?  

DMT, ayahuasca, San Pedro oziroma wachuma, MDMA in gobice. 

Težko rečem, katere najpogosteje. Mene to naravno pelje, tako kot pride. Vsak psihedelik 

je za nekaj dober, ni pa vse za vse in mislim, da pride prava zadeva k tebi, tista ki jo rabiš. 

2. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

Nisem se odločil zavestno, ampak je kar prišlo. Bila je priložnost, da bi gobice jedli in smo 

bili s kolegi vsi za. Takrat sploh nisem točno vedel kaj je to, ker drugače bi se temu uprl.  

Potem, ko vzameš, začneš sumit, da stvari niso take, kot ti misliš da so, nato pa pride 

radovednost iz te izkušnje. Lahko prideš tudi do faze drogiranja, skozi katero gre po moje 

marsikdo, tudi zase govorim. Ko še nisi pripravljen tega resno jemati, začneš pretiravat, 

ampak moraš počasi. In tukaj nastane problem, pri katerem lahko tudi ostane, če ne znaš 

iti globlje ali pa da ne razumeš. To je lahko škodljivo, ker ti lahko sprožijo kakšne psihične 

zadeve, saj ti psihedeliki nekaj nakopljejo ven in če tega ne predelaš in greš še kar naprej, 

se lahko odzemljiš. To pomeni, da ne znaš več funkcionirat tukaj in zdaj, v tem zemeljskem 

življenju. Se pravi služba, plačevanje položnic, kuhanje, itd., ne znaš več poskrbeti zase, 

ko si »tam gor, med oblaki«. Ta problem nastane, ko ne znaš tega sprocesirat kar ti ozavešča 

in ker po takih substancah radi posegamo taki kot smo, v osnovi, bi rekel narkomani. 

Nekateri ljudje so zelo prizemljeni, drugi smo pa taki, ki smo imeli v mladosti veliko travm 

in ne želimo biti tukaj, smo odzemljeni ali pa shizoidni po karakterju. In taki, ki smo imeli 

v otroštvu veliko travm, to smo narkomani. Narkoman je pač nekdo, ki išče ljubezen, zato 

se drogira, da s tem začuti tisto toplino, ko je bil še otrok. To smo taki, ki nočemo biti tukaj, 

nismo pognali korenin in bi radi šli čim prej stran. In ko pride takšen človek v stik s 

psihedeličnimi substancami, je takrat zelo odprt in če nima nekoga, recimo psihoterapevta 

ali kakšnega prizemljenega človeka, ki bi ga varoval, da ga usmerja in mu svetuje ter da ga 

razume in mu pomaga čez travme, se lahko to za njega slabo konča. Lahko naredijo več 

škode kot koristi. In nevarnost psihedelikov je, da lahko privlečejo še kakšne duševne 

bolezni, lahko jih še poslabšajo, itd. V osnovi rabiš nekoga, da ti pomaga te zadeve 

prizemljit, sprocesirat in da te drži na tleh. Vse te ideje ki pridejo iz tega, morajo biti zrele, 

saj lahko pod vplivom psihedelika marsikaj izveš in če ljudje niso pripravljeni delat na 

psihedelikih, naredijo skoraj več škode kot koristi. Vsako vizijo, ki vidiš, na primer na 



 

 

ayahuasci, ti s svojim umom interpretiraš, seveda na tisti način, ki ti je najbolj všeč. Ko 

pridejo vizije, jih iz tistega nivoja zavesti, ki ga imaš takrat interpretiraš in si pribiješ, da je 

tako, ampak je potem vedno obratno.  

Človek mora biti pripravljen iti v svoje občutke, takrat zadeve delajo, drugače ne. Drugače 

je vse samo v glavi, je samo psihedeličen trip, na koncu je pa samo kaos. 

Jaz sem tukaj imel kratko fazo, sploh kar se tiče gobic. Dojameš, da psihedeliki niso zabava, 

nikoli! Lahko ti naredijo zabavo, vendar je nespoštovanje do same zadeve. Oni ti samo 

ogledalo kažejo. Npr. ti gobico poješ, ona ti prične nekaj kazati in namesto da bi si dovolil 

razumeti, kaj ti hoče pokazat, vse skupaj obrneš v zabavo in nesmisel. Ampak to so zelo 

resne in spoštljive rastline, nobena ni party zadeva. Razen če mogoče rabiš party da se 

pozdraviš. Pri tem nimam nič proti, drugače pa s temi zadevami ni šale.  

Psihedeliki so dvorezen meč, vsak ki konzumira psihedelike, bi moral imeti učitelja. 

3. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

Psihedelikov ne jemljem več sam. Jemljem s tistim, ki je sposoben vodit, nekdo ki to res 

razume in tam, kjer je varno okolje. Glavna naloga šamanov je, da poskrbijo za sveti prostor 

oziroma varen prostor. Če se ne počutiš varnega, se lahko zapreš in ne moreš delati.  

Pri tem ni nujno, da je ravno šaman tisti ki vodi, lahko je tudi prijatelj, če pozna zadevo. 

Pri teh zadevah izgleda dramatično in ti lahko oseba, ki nima izkušenj s tem prekine proces. 

Pomembno je, da človeka pustiš, čeprav izgleda grozno. Lahko se začne dret, rjovet, tolči, 

itd., ampak to samo ven iz njega gre. Lahko oseba tudi joče, cvili in prosi za pomoč, da ne 

mora več, ampak to je njegova lekcija. Z nekom moraš delat, ki ti da neko varnost, ne sme 

se ti pa v proces vtikat. Ker ti ne mora pomagat, tebe pelje ta zadeva. Lahko ti pomaga 

samo tako, da ti reče da dihaj, da predihaš stvari in se umiriš če pride panika ali kaj 

podobnega. Pri ayahuasci na primer pomagajo tako, da te opozorijo, v smislu da se umiriš, 

da greš nazaj vase, itd. Ne morjo pa tako pomagat, da oni kaj naredijo namesto tebe.  

Pripravim se z varovalno dieto, pri vseh psihedelikih. Vsaj tri dni prej jem lahko hrano, 

sigurno ne kave in sladkorja. Nekaj nevtralnega, da sem čim bolj čist, ker lahko zaradi tega 

na seansi globlje delaš in več narediš. V nasprotnem primeru lahko delaš pol seanse samo 

na čiščenju fizičnega telesa, zato je pomembno, da je telo dobro hidrirano in pretočno. 

Varovalna dieta je tudi zaradi varnosti same, sploh če kdo kakšne tablete jemle ali kaj 

podobnega. Pomembno je tudi, da si čim bolj miren, ker takrat gre globlje. Če ti hočeš iti 

vase, moraš iti v svoj mir. Poleg tega se moraš sprostiti. Če nisi sproščen zadeva ne mora 



 

 

vate, ker imamo veliko ščitov, zato je potrebno, da ta oklep sprostimo. Moraš se sprostiti 

in dovoliti, da dela s tabo.   

Pred seanso grem tudi na sprehod v naravo. Tisti dan se tudi z nikomer ne ukvarjam, čim 

manj nepotrebnih interakcij in čim manj razburjenja. To je moja priprava.  

Namen tudi veliko pomaga. Ampak ne, da si eno uro pred ayahuasco hitro izbereš namen. 

Moraš se pripravit in prositi za namen, ko spiješ pa spustiš ta namen, se ga ne oklepaš več.  

Kar se tiče doze, jaz čedalje manj rabim, ker sem vedno bolj občutljiv. Bolj ko sem te 

zadeve uporabljal sem čedalje bolj občutljiv postajal in včasih je že dovolj, da ayahuasco 

samo vidim. Količino zmanjšujem, ker ne rabim toliko in niti si ne želim več tako močnih 

in dramatičnih izkušenj, ker tudi vem, da je to dolg proces. Ne izsiljujem z dozami ničesar 

več, raje vzamem manj pa sem potem v redu, kot da se še potem pobiram 10 dni. Ni toliko 

povezano z dozo, bolj je pomembno, da si ti sproščen in v miru.  

4. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati?  

Vsem psihedelikom je skupno to, da ti gredo v srce in ga odprejo. Pri psihedelikih je 

ponavadi tako, da je tisti začetni del oziroma prehod, cca. 30 min, lahko zelo neprijeten, 

sploh pri gobah. Lahko te trese, ti je slabo, lahko čutiš energije, ko te čisti, kot da ti po 

meridianih nekaj dela, kot električni tok na primer. Različne senzacije, skupno pa je to, da 

naj bi se po tem prehodnem obdobju odprlo srce. To se čuti tako, da pride v predel srca 

toplota in takšna vibracija, čuti se mehka energija, ni več slabosti, tudi umsko si v redu in 

ti je prijetno.  

Zdravljenje se pa potem začne, da greš tam, kamor te pelje, vse kar pride je tvoje. To 

doživljaš z občutki. Glaven je občutek, lahko pa ta občutek spremljajo tudi vizije. To so ti 

občutki, ki jih moraš dati skozi, ki se morajo prečistit, jih moraš predihat.  

Lahko ti tudi pove ali pa pokaže kje imaš problem. Npr. Za zobe, lahko čutiš energijo, da 

v predelu zob tu in tam kaj drma, čutiš da imaš nekaj. Naredi ti diagnostiko, da se zaveš 

kje imaš kaj. Pozdravit te pa ne more, moraš sam najti stvari. 

Pri meni je s psihedeliki šlo že veliko ven, to zaznavaš energetsko, ko se energije sproščajo. 

Problem je, ker imamo mi v sebi energije, ki nam ne koristijo in se jih držimo ali pa nočemo 

sprememb. Ko pa to spustimo, se čuti energetsko, da te stvari odhajajo ven, se osvobajajo, 

lahko tudi z vizijami vidiš, da gredo te zadeve ven in se počutiš olajšano.  

Zdravilen učinek psihedelikov opaziš tako v samem počutju, pri katerem vidiš koliko stvari 

si se znebil, rešil težkih emocij, zamer, itd., kot tudi v zavedanju. Rezultat je, da začneš 

stvari bolje razumeti, opaziš zadeve, ki jih prej nisi. Si zavesten in prisoten, tega ti sicer 



 

 

psihedelik sam ne more dat, ampak bistvo je, da ti začneš razumeti stvari in da dojameš, da 

ni vse naključje. Svet ni več splet nekih naključij in začneš videti, da se ti stvari dogajajo z 

namenom in ta igra, ki se jo greš takrat s psihedeliki, se začne dogajati tudi v realnem 

življenju, da veš kaj ti hoče nekaj sporočit in to ozavestiš in pozdraviš. Psihedelik te nauči, 

da ti iz notranjosti vse opravljaš, se pravi to kar je zunaj mene, je v meni. In to potem tudi 

apliciraš. Na začetku se ti ego upira, prideš pa do spoznanja, da se stvari vendarle dogajajo 

vse z namenom in začneš to potem iskati brez kakršnih koli substanc v sebi, razlog zakaj 

je to tako in se potem lahko sproti zdraviš. Začneš gledati na življenje kot na šolo in se 

učiš. Bolj ko ozaveščaš, bolj se učiš in je čedalje boljše, čedalje bolj sebe spoznavaš. Sploh 

pa nimaš več občutka, da si tukaj izgubljen, najdeš nek smisel. 

Doživljanje pod vplivom psihedelika je odvisno od vrste in tudi od tega, kaj dela. 

Ayahuasca mi je vedno bolj na mentalu delala. To, kar ona počne, ta njen program je nad 

nami. Ti niti ne dojemaš, kaj ti ona pripravlja. To so misteriozna zdravljenja in mi tega ne 

bomo dojeli še dolgo časa. In pa tudi nikoli ni isto. Lahko še toliko spiješ ayahuasce, ne bo 

nikoli isto.  

MDMA pa zelo pomiri. Občutiš samo mir in toplino po celem telesu, odpre ti srce. Si v 

čistem miru in sam začutiš željo, da se začneš pogovarjat. Takrat ega ni, si samo v stanju, 

ko imaš odprto srce in niti pod razno si ne želiš s kom prepirati ali pa kaj mentalno 

premlevati, samo govoriš čisto iz srca. Pri MDMA imaš zares odprt pogovor in to zelo 

zdravi. Tudi po tem, še vedno čutiš mir in pozitivo, sploh v odnosih. Se mi zdi, da noben 

drug psihedelik ne naredi takšnega sočutja do drugega kot pa MDMA. Razbremeniš se, 

bolj čutiš ljudi tudi potem, ko učinki izzvenijo.  

Pri gobicah začutiš povezavo z naravo. Sploh če greš v naravo in vzameš gobice, dojameš 

da ti si narava, da nisi ločen, čutiš povezavo. To se občuti tudi pri ayahuasci.  

Delovanje psihedelikov je, na primer, pri ayahuasci tako, da te pelje recimo čez občutek 

strah, ali pa katerokoli negativno emocijo oziroma negativno doživetje, nekaj kar je pustilo 

negativni pečat v tebi, ki se ti potem vedno ponavlja. Ko ti neko travmo doživiš, ali pa nek 

neprijeten občutek, se tega izogibaš, ampak ti ta realnost vedno znova to kaže, vedno znova 

prihajajo te zadeve k tebi in ti se jih pač izogibaš. Ayahuasca te pa tako spretno pripravi do 

tega, da prideš do tistega stanja, da se temu ne moraš izogniti. Takrat moraš to začutiti in 

dati ven. Lahko so entitete, lahko so samo emocije, jeza, bes,..., na tak način se čistiš, 

vendar ta proces traja. Ayahuasca ti dostikrat samo pokaže, čez kaj boš šel. Ona nalista 

energije, kot »preview«, kaj boš predelal v naslednjem času, ki prihaja. Dostikrat ti ni jasno 

in misliš da si to že predelal, ampak ona te samo čez energije spelje, da ti pokaže, da si 



 

 

sposoben, da boš to speljal. Potem pa se to pojavi brez ayahuasce, ker je učilnica tukaj, 

procesiraš skozi življenje. Greš isto skozi, kot na ayahuasci. Ona ti veliko nakoplje, v bistvu 

ti si v nekem takšnem stanju, ko niti ne veš, kaj se ti dogaja in pa zakaj se ti dogaja, to ti 

aya lahko pokaže, da se ti je dogajalo to zato in zato,..., vendar s tem še ni konec lekcije. 

Ti moraš to potem tukaj prizemljiti. Ona gre v bistvu v tvojo podzavest, čedalje bolj v 

globine in stvari nakoplje gor. Nekaj daš tudi takrat že ven, recimo nabrane, stare energije 

in pa take zadeve, drugo pa se ti potem začne tukaj dogajati. Aya je kot zelo stroga mama, 

je kot tista mama, ki želi najboljše za svojega otroka in te pelje skozi takšne zadeve, katere 

te mora, skozi proces za katerega ve, da ga zmoreš narediti.  

Pri ayahuasci, kot pri vsaki zadevi je tako, da bolj ko se upiraš, slabše je. In če se upiraš, te 

bo ona pustila, da se boš ti z eno zadevo mučil 3, 4 ure, dokler ne boš rekel da ne moreš 

več in da te ne briga. In takrat, ko se nehaš upirat procesu z umom in se popolnoma 

prepustiš te popelje do konca in takrat ozavestiš da si imel npr. napačno prepričanje. Zelo 

je močna, tudi za um, ko ti kaže pravo pot, se um tako upira, ti ga kar krivi, noče tega,... To 

so res težke borbe. Ayahuasca nikakor ni za zabavo. Ona je cela kača, če si predstavljaš, to 

je anakonda, to je tako močna energija, ko te pelje čez procese, do konca, do tistega stanja, 

da si otročiček in to ne samo enkrat, večkrat. Na začetku si misliš: zdaj bom pa jaz 

ayahuasco pil in mi bo ona nekaj dala. Ayahuasca ti nič ne da, ona ti samo jemlje stran tisto, 

kar nisi ti. Ona te tako zminimizira, da tisti tvoj ego, pa kaj ti misliš da si,..., tako si majhen, 

kot makovo zrne. Ayahuasca vidi, kam te lahko pelje, pelje te tam, kar rabiš.  

Ena zadeva ki jo jaz pucam je ta, da ko sem bil otrok, je moja mama tako...me je imela rada 

pa me ni imela rada. Zdaj te imam rada, ker pač to počneš, zdej pa ko tega ne, te pa nimam, 

nisi moj, itd. Temu se jaz sedaj lahko smejim, ampak ti občutki, ki sem jih jaz takrat dobil 

od tega..otrok tega ne razume. On samo čuti - sedaj mi je toplo in prijetno ter varnega se 

počutim, kar naenkrat pa moje mamice ni,... In če hočeš te zadeve pozdravit, te bo 

psihedelik peljal v te občutke, ni druge poti. Katerikoli psihedelik ali ti bo to ayahuasca 

naredila ali DMT,..., moraš iti v ta občutek, kako je, ko izgubiš vso podporo, ko se počutiš 

nezaželjen na celem svetu, kot da te ni, kot da te noben ne mara. Ko greš v ta občutek, ga 

moraš sprejeti. To je v bistvu v tebi in moraš najprej ozavestit, da to obstaja, se pravi »ja, 

imam ta problem, to je moje«, sprejmeš to in potem moraš iti skozi ta občutek in osvetliti 

s svojo ljubeznijo do samega sebe. Tako se očistiš. Ayahuasca in te zadeve te v bistvu učijo 

in pripeljejo do tega, da ugotoviš kako ti sam sebe pozdraviš. Učijo te, da boš potem ti brez 

njih v svetu obstajal. Te zadeve te ne zdravijo same. One so samo kot en vrhunski terapevt. 

Vodijo te noter, do težkih lekcij. Sploh ayahuasca. Ta te pelje v take zadeve da...groza.  



 

 

Ayahuasca je fantastično orodje, za spoznavanje samega sebe in za oklestiti ego. Pomaga 

ti, da se zaveš, da ti vse kreiraš in vse upravljaš. Da vidiš, da je vse znotraj tebe, ničesar ni 

zunaj. Ayahuasca te pripelje do stanja, da vidiš, da si ti vse sam povzročaš. Vse te lekcije 

in vse to privabljaš s svojo energijo k sebi, zato je fantastično za um, da ti ga postavi. Ona 

te pelje tudi čez kaos, do enega stanja, da se ti skoraj zmeša v realnem stanju, da se naučiš 

umirit samega sebe. Nauči te, kako se umiriti, kako biti fizično poravnan, kakšna je 

povezanost s tvojim telesom in tem kako razmišljaš, itd., to je tisoč stvari. Ampak 

ayahuasca, odvisno tudi od šamana, je za čiščenje težkih emocij, za postavljanje mentala 

in je fantastična za razblinjanje ega. Zato se bom sam vedno vračal k ayahuasci, zato, ker 

druge zadeve ti ne morejo to narediti, kar ti ona z egom naredi.  

V primerjavi z ayahuasco pa so gobice čisto drug spirit. So nagajive, ampak takrat, ko 

gredo notri, so lahko isto močne kot ayahuasca. Tudi one te lahko peljejo do konca. Ko te 

peljejo do konca imaš tudi občutek, da umreš oziroma da umiraš. Gobe te razgrajujejo, 

imaš občutek, kot da trohniš, razpadaš. Ampak ko te zagrabijo, moraš iti skozi proces, 

takrat nimaš izbire in potem je v redu. Peljejo te v občutke, ki ti nikakor ne pašejo in bi šel 

rad ven iz tega pa ne moreš. In pride tisti obupan občutek, ko predeluješ. Takrat imaš tudi 

občutek da boš umrl oziroma razpadaš, trohniš. Da pride do tega, ne rabiš veliko, cca. 2g 

gobic.  

Sem pa tudi že probal microdosing, ampak je pri temu problem, da ti stvari samo gor spravi, 

razgradi pa ne in se ti samo nabira. S tem ne greš čisto skozi proces, ker bistvo je, da moraš 

iti do konca, da se to spuca, v nasprotnem primeru ti tisto potem ostane.  

Ena izmed najtežjih psihedeličnih izkušenj pa je ego smrt. Ego smrt je vedno bitka. V tem 

procesu te samo jemlje. Jemlje ti recimo tvoje misli, lahko te muči eno uro, da prideš do 

stanja, da samo še dihaš, ampak tukaj še ni konec, tudi »jaz« gre, ta ideja o sebi, kdo si ti. 

Niti slučajno ni prijetno, niti ni lahko. Dejansko umreš, ni te. 

Ko ti sebe izgubiš, postaneš vse. To da mislimo da smo ločeni, je samo ego, ubistvu smo 

vsi skupaj samo eno. Ko gre ego, je samo enost. Ni več jaz in ti, ni več identifikacije »to 

sem jaz«. Težko je o tem stanju kaj povedat. Je pa sigurno strašansko olajšanje, ker si 

svoboden, ker si vse. Občutek, kot da si vpet v vse skupaj. Čisto si svoboden, nima te o 

ničemer več skrbet, ker te itak ni. Ni več nikogar ki bi umrl, ničesar ni več, ni te, ne obstajaš.  

To sem doživel že na ayahuasci in na gobah.  

Na gobah je izgledalo tako, da sem skozi porodni kanal šel in sem mislil da bom umrl. Vse 

mi je vzela, ničesar več nisem imel, samo še dihal sem. In čutil sem, da me čedalje bolj 

zateguje, takrat še sploh nisem vedel kam grem. Kot da bi te kača pojedla, čedalje bolj 



 

 

utesnjen si. Potem ne moraš več razmišljat, vse je krnekaj, mental se ti enostavno razstrešči. 

Potem si rečem, da vsaj še diham in nato še to vzame. Pelje te do konca, še dah ti vzame. 

Ne moraš več vdihnit, ker vedno ko izdihneš te malo stisne, vdihneš čedalje manj, potem 

se mučiš in bi rad vdihnil pa več ne gre, potem pa popustiš. Potem sem se rodil spet. Pri 

ego smrti izgubiš identiteto, to idejo o sebi. Pri taki izkušnji potem vidiš, da to kar misliš 

da si, je samo ideja o tebi. Sebe bolj za rezervo jemlješ, ne jemlješ se več tako resno. Ker 

prideš do nekega spoznanja, da je to samo ideja, to kar si.  

5. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice?  

Psihedeliki te lahko odzemljijo. Treba je paziti, da se zavedaš, da delo s tem ni šala in da 

ni čudežna palčka ampak vseeno traja kr dolgo časa, da se pozdraviš, ni to za vikend na 

ayahuasco, potem pa je vse v redu. Ko se mi zdravimo, vse generacije za nazaj zdravimo. 

Tukaj je ogromno dela.  

Tudi sam sem bil premalo ozemljen in če ne bi imel partnerke, ki mi je pri tem pomagala, 

bi lahko šel v svet domišljije, namišljen svet,...  

Po Amazoniji, kjer smo dva tedna, vsak drug dan pili ayahuasco, sem doživel velik kaos. 

Eno leto totalen kaos v glavi. Preveč misli, preveč vizij, ukvarjanje s tem kaj je tista vizija, 

pa ego,..., vnet ego, vnet um. Tisoč stvari, katera ni nikamor pasala, totalen kaos v glavi.  

Drugače pa to ne dojemam več kot negativno. Dejansko ni nekih takih negativnih izkušenj, 

vse te samo uči. Ni negativno, je pa neprijetno. Preveč sem hotel in prehitro, ne moraš tam 

vse na hitro rešit, ampak moraš tukaj prizemljit. 

Dostikrat sem mislil, da se mi bo zmešalo, ker so bili tudi taki procesi, da mi je grozilo, da 

me bo kap,.. Bilo je zelo težko. Težko je um obvladovati, da se znaš umirit pri teh zadevah, 

da ne greš preveč v mental. Ker si lahko ustvariš tak kaos, da zelo težko prideš iz njega. Da 

pa bi imel kakšne posledice zaradi tega pa ne. Zdaj sem v redu, kaos je bil, dokler nisem 

šel čisto v mir. Naučiti se moraš upravljati z umom, kako tvoje misli vplivajo na počutje, 

itd. Je pa bila huda lekcija. Učiš se obvladovati samega sebe. Ne boriš se z mislimi in nehaš 

se borit sam s sabo, takrat prideš v mir.  

To je najbolj slaba zadeva, ne bom rekel da je negativna, je bila pa zelo težka.  

6. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju (kako opazite 

razlike, kakšne so te razlike,..) 



 

 

Veliko. Na primer, čeprav fizično tega še nisem naredil, sem bil po dveh letih, ko sem bil 

nazadnje na kaktusu, končno sposoben, da sem domov poslal svetlobo. Kar pomeni, da 

iskreno pošlješ zahvalo domov, ne glede na to, kaj se je dogajalo in kakšno je bilo otroštvo. 

Sam sem namreč imel zelo slabe izkušnje, sem dejansko od doma zbežal. Ampak sem rabil 

dve leti, da mi je to končno uspelo in sedaj zelo čutim, da sem dobil nazaj povezavo z 

materjo, tudi z očetom, s sestro pa še ne. Zame je edino in pravo zdravljenje takrat, ko imaš 

ti ozdravljen odnos s tvojimi starši.  

Pri sebi čutim, da se odnosi urejajo in da sem sposoben to narediti, da imam to moč, da 

sem se sposoben iskreno pogovorit s starši in vzpostaviti z njimi pristen odnos.  

Psihedeliki so mi pri tem pomagali tako, da so me peljali in videl sem kaj se je dogajalo. 

Potem sem to sprejel, ker vidiš, da so ti dali tisto, kar so ti lahko dali. Tako kot sem jaz 

ranjen od njih, tako so bili oni ranjeni od svojih staršev, in tako naprej. Zaveš se, da smo 

itak vsi ranjeni in vsi trpimo. Dobiš željo, ko ne želiš več trpeti ne ti, ne drugi. Da ne želiš 

več tega. In ko greš noter, vidiš da imaš možnost to pozdravit, vendar to šele takrat, ko 

dobiš dovolj ljubezni do sebe, da lahko zadeve zdraviš znotraj sebe. Ko vidiš da imaš moč 

stvari pozdraviti, potem si tega ne želiš več, ti ne paše več. Ko ti nimaš zavedanja, da to 

sploh lahko spremeniš, mogoče takrat sploh nočeš tega, ker ti je preveč boleče. 

Skozi to bolečino sem moral iti in zdaj vem, zakaj se je on tako počuti in zakaj je on to 

naredil in pa da ni mogel drugače takrat. Začne se pa vse pri sočutju do sebe. Ayahuasca te 

pelje dokler ne boš ti tega dojel, da se moraš imeti rad. Pri tem so mi psihedeliki zelo 

pomagali. So bile pa težke preizkušnje. Ali ti na mental pritisne, da misliš da se ti bo 

zmešalo, in to, ko me je peljalo čez tisti kaos neskončen, ko se ti enostavno vse podira, ko 

ni nič več štimalo, ko gre res, res čisto vse narobe, ko si že čisto na koncu, se lahko samo 

še sebi zahvališ, da vse to zdržiš, in potem vidiš, da se takoj boljše počutiš. 

Psihedeliki so veliko pripomogli k temu, da se imam rad, da sprejemam samega sebe, da 

se cenim, da sem avtentičen. Dali so mi veselje do življenja, povezanost z naravo in z vsem. 

Stran so mi dali strahove - na primer strah pred smrtjo, itd. Vse se mi postavlja v življenju.  

Seveda se kažejo spremembe tudi v vsakodnevnem življenju. Fajn mi je, prej mi ni bilo. 

Prej sem bil čisto izgubljen, bil sem že v neki depresiji, čist na dnu. Ko nimaš ničesar 

urejenega v življenju in ko ne veš zakaj. Sedaj se odlično počutim, vem da lahko naredim 

nekaj. Super mi je.  

Ko pa sem bil na dnu, so me psihedeliki rešili. Gobice so me zelo povezale z naravo. Ko 

dobiš občutek, da vidiš, da stvari niso takšne, kot misliš da so. Ko dobiš prahec zavesti, 



 

 

začneš dojemati drugače vse skupaj in pa čutiti. Sebe začutiš drugače. Sploh ta povezava z 

naravo. Veliko sem začel hoditi v naravo in mi je pomagalo.  

Mene so rešile, ne morem pa trditi, da bodo vsakega, če je na dnu. Lahko zadeve tudi 

poslabšajo. Če se hočeš zdraviti s psihedeliki rabiš nekoga, ne moraš se sam zdraviti. To 

ne gre. Ali rabiš stabilnega, prizemljenega partnerja,..., nekoga rabiš.  

 

  



 

 

Priloga 6: Intervju 5 

1. Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj?  

Uživala sem ayahuasco, Juremo ter Sapito (Toad - Bufo Alvarius). Redno uživam 

ayahuasco, 2x na mesec v obredih, v izrednih primerih tudi večkrat na mesec. Sem članica 

skupine Santo Daime, Ceu da Lua Cheia iz Sao Paula, kjer s slovensko skupino sledimo 

njihovemu koledarju. Tako 2x na mesec, 15. in 30. izvajamo obrede Koncentracije, kjer 

pojemo pesmi ter meditiramo v tišini. S tem se učimo skozi osebne in skupinske 

transformacije in zdravljenja. Dvigujemo zavest. Obredi imenovani Koncentracija se 

izvajajo po celem svetu 15. in 30. v mesecu, tako še dodatno pridobivamo pomoč in 

zdravljenje od drugih skupin. Ta obred je izjemno varen, zadeva je naštudirana do 

potankosti. Učimo pa se tudi šamanskih obredov, kjer seveda pijemo ayo.  

2. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc?  

Srečanje z ayahuasco je bilo, lahko rečem povsem naključno, ko sem se odzvala povabilu 

takratne terapevtke in tudi sodelavke, naj se pridružim na 3. dnevnem retritu. Pravzaprav 

nisem niti vedela, da grem na obred z ayahuasco. Prva izkušnja je bila travmatična, polna 

žalosti, bolečine, srečevanja s smrtjo. V nadaljevanju (cca. 1 leto) sem se precej bala 

obredov z ayahuasco, saj so travme in bolečine izjemno močno prihajale na površje, vendar 

se je skozi čas pokazalo, koliko napetosti, bolečine sem sprostila, ozavestila iz lastnega 

sistema skozi uživaje aye. Nadaljnji razvoj na tej poti me je pripeljal do srečanja z Leom 

Artesejem, od katerega se sedaj učim šamanskih obredov z ayo, kot obredov Santo daime.  

3. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko?  

15. in 30. v mesecu, ne glede na dan v tednu izvajamo obrede Koncentracije. To pomeni, 

da pripravimo mizo, okoli katere sedimo na stolih. Na eni strani mize sedijo moški, na eni 

strani ženske. Na mizi postavimo simbole: vse elemente (kristale, sveče, vodo, rože, 

kadila), poseben križ Santo Daime, sliko mestre Irineua in boginje Yemanja, osebne 

predmete moči. Jaz, kot vodja sedim na čelu mize in vodim obred. Odprem obred, odprem 

pitja ayahuasce, pričenjam s petjem pesmi, zaprem obred. Na obredu je vedno 6 ljudi - tisti, 

ki smo skupaj že od samega začetka, ter povabljeni. Povprečno nas je okoli 10-12. Obrede 

zaenkrat izvajamo še v domačih prostorih. V primeru vikenda obred za večjo skupino 



 

 

organiziramo tudi v najetih prostorih. Pred in med obredom naredimo "defumacao" - 

dimljenje prostora, oseb, mize s kadili (žajbelj itd). Pripravimo tudi poseben prostor za 

ayahuasco, kjer se le-ta toči. Pripravimo tudi vse potrebno za morebitno čiščenje 

posameznikov: postelja, lavorji za bruhanje, brisače. Pred obredom si pripravimo 

pesmarice s pesmimi, ki jih pojemo tekom obreda. Vsak v skupini (tisti, ki sedi za mizo), 

je zadolžen za določeno nalogo: skrb za druge, defumacao, skrb za vodo,... Obred je zelo 

strukturiran. Potrebna je stabilnost tistih ki vodimo obred. Jaz in še 4 osebe. Ker treba je 

vedet, nas 5 oz. 6 oseb, smo vadili eno leto preden smo odprli skupino za druge osebe. 

Torej smo, lahko rečem, dovolj stabilni, da lahko delamo z drugimi.  

Ayo serviram tako, da "energijsko sceniram" človeka, ki mu ayo serviram. Če človek reče, 

da želi več mu ayo dodam (seveda, če je človek že vajen aye), človeku, ki je prvič pa ne 

dam več in se orientiram po svojem občutku. Ayo serviramo v kozarčkih, ki so podobni kot 

za žganje.  

Pred obredom si postavim tudi namen, ker ayo tretiram kot učiteljico, ki me uči, razjasnjuje 

mojo pot in vseh, ki so na obredu. Namen se razlikuje v tem, ali jaz vodim obred, ali ne. 

4. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati? 

Ko pride (mi rečemo Forca), pride občutek skupinskega zdravljenja, povezanosti, občutim 

zdravljenje skozi pesmi, ki jih pojemo (namreč pesmi vsi pojemo hkrati), občutim zdravilne 

entitete, ki pridejo, ko jih kličemo s pesmimi. V delu, ko meditiramo v tišini, se poglabljam 

v svoje življenje, čistimo, balansiramo/uravnovešamo svoje življenjske izzive, delo na 

poslanstvu in osebnem zdravljenju. Včasih pride občutek teže v trebuhu, ko se nakopičijo 

nepredelane stvari, ko sem npr. preobremenjena z delom. Potem predelam, naredim načrt 

rešitve in teža izgine. Nekajkrat sem bila prehlajena na obredu, enkrat z vročino. Vsi 

simptomi so po koncu obreda izpuhteli in tudi ni bilo nikoli poslabšanja stanja. Po 

končanem obredu je vedno prisotna popolna sproščenost na telesu in duhu. Veselje do 

življenja se kaže nasploh.  

5. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice? 

Negativnih učinkov nisem doživela. Med obredom je bilo seveda velikokrat zelo težko, 

naporno, a ko je bilo konec obreda so bili in so občutki vedno zelo pozitivni. Telo in duh 

sproščena. In eno samo veselje.  

Najtežja izkušnja je bila, ko sem bila v Braziliji in sem po Rapeju (Rape je njuhanec iz 

tobaka in pau pereire-lubja), ki mi ga je apliciral Bo (iz plemena Tucano, ki delajo 



 

 

tradicionalno z Rapejem), sem bila eno uro v gozdu na tleh, mislila sem, da bom res umrla, 

blo je najtežje do sedaj. Bila sem tako slaba, da so mi morali pomagati.  

Na obredu sem se res sebi posvetila, ker sedaj na veliko obredih pomagam, skrbim za druge 

itd. Med dogajanjem sem šla ven iz kroga, počepnila, bruhnila trikrat, in sem mislila, da 

sem ok, potem me je pa zarolalo, padla po tleh, žgalo me je povsod, za umret res. Nič nisem 

mogla, vsa kontrola je šla. Skrbelo me je, ker sem šla v en drug center, kjer skoraj nisem 

nikogar poznala...panika, kaj če umrem, kako me bodo domov spravili, joj!  

Med procesom pa slabo počutje na polno, glavo so mi gor držali, da sem sploh lahko 

bruhala, če ne bi bila kar direkt z glavo v travi. To me je držalo uro al več, ma zelo dolg 

časa. 

Dva dni skoraj nisem jedla, ker mi ni pasalo, a sem se dobro počutila. Eno veliko breme je 

padlo iz mene. Zelo močna izkušnja... 

6. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju? 

Definitivno. Veliko let sem se ubadala z motnjami hranjenja. Pretežno v času športne 

kariere. Z ayahuasco sem dokončno sprostila napetosti in sedaj nimam več potrebe, da se 

prenajedam in bruham. Z ayo sem ozavestila najgloblji vzrok, ki je povzročil prenajedanje 

in izkrivljen pogled na hrano. Sedaj imam povsem drugače pogled na hrano. Ozavestila 

sem tudi blokade glede spolnosti in intimnejših odnosov z moškimi. Dolga leta sem bila 

povsem zaprta, nisem se imela možnosti sprostiti ob moškem. Blokade so izhajale tudi iz 

zadev iz prejšnjih življenj, kar mi je sporočila tudi aya.  

Aya mi je pomagala tudi sprejeti svojo žensko, ter to, da sem ženska. Odkrila je, da sem v 

sebi, povsem nezavedno želela biti moški. Vse ni prišlo preko nekaj pitij aye, ampak je 

počasi odpirala. Aya je pri meni delovala kot čebula, vsakič je šel stran en olupek za različne 

izzive oziroma probleme.    

Pri vsem tem mi je pomagala skozi ozaveščanje vzrokov, npr. da se nisem sprejemala kot 

ženska, da nisem bila dovolj dobra (eden izmed razlogov je bil tudi vrhunski šport, skozi 

katerega sem se dokazovala, da zmorem, da sem lahko najboljša), da nisem vredna; 

ogromno je bilo občutka krivde iz prejšnjih življenj, ki sem ga kopičila od svojih prednic, 

ki niso znale reči NE (nasilju pri partnerjih, na delu, itd.),..., motnje je povzročilo več 

dejavnikov se samo eden. 

Na Ayi sem preko vizij videla tudi prehranske navade moje družine, mojih starih staršev.  



 

 

Kot otrok sem vedno morala vse pojest pri stari mami. Enkrat sem videla, ko sta se starša 

kregala med kosilom, pa sem rekla, da ne morem več jest, ker me je minil apetit, pa je 

mami rekla, da do večerje ne bo več hrane, pa sem dol pojedla hrano in še vse kreganje 

med staršema. Tako na primer. Mami je vedno tudi nervozno kuhala, prišla utrujena iz 

službe,... Vse to gre tudi v hrano potem. Nervoza, živčnost,..., mami je vedno v nekem krču 

jedla. 

Postopoma je vse prihajalo med ayo ven, jaz se prej s tem nisem ukvarjala.  

Z motnjami sem začela pri 17-ih letih, ko nisem jedla kaj veliko. Cca. 2 leti, sem bila čist 

shirana, pol pa bruhanje, dolga leta z intervali. Sicer sem to res tudi skrivala, ker me je bilo 

sram. Zdaj cca. dve leti pa o tem tudi lahko govorim, me ni več sram.  

Aya in vse ostale rastline moči, velik poklon in spoštovanje. Zdravijo vse naše travme, ki 

jih dobimo tu in od prej.  

Med procesom čiščenja sem res veliko jokala. Pomagala mi je potem tudi redna praksa 

povezanega dihanja, nekaj časa. Na splošno me je dihanje še malo bolj sprostilo in pa hoja 

v hribe, biti v samoti, pisanje,... Generalno pa sem predelovala glavne stvari na ayi. Hvala 

bogu za ayo!  

Pri meni je bilo to res globoko, sama svojo izkušnjo ni šans, da bi v enem dnevu odpravila, 

ker je bilo toliko stvari notr. Ne vem, tukaj v tej realnosti je tudi čas, ki ga rabim(o). 

Ker se tudi nisem tukaj in zdaj odločila da temu želim narediti konec. Vse je bil en proces, 

en kup dejavnikov, en kup povezav,... Težko je to logično povedat, ker so bile stvari tudi iz 

preteklih življenj. 

Na primer ena stvar, ko mi je aya rekla, da naj najdem terapevta v Sloveniji, da eno zadevo 

s spolnostjo odblokiram. Sem šla na regresijo potem (lani ko sem prišla iz Brazilije). Noro, 

ti rečem, kaj vse imamo notri! 

Sedaj sem bolj pomirjena, sprejemam se, se imam rada, sem bolj potrpežljiva. Vem kje 

sem, kam želim, kako želim doprinesti skupnosti. Tudi zato mi je bila dana možnost, da 

odprem točko Santo daime v Sloveniji. To je prišlo spontano. Sedaj mi je v veselje in seveda 

veliko odgovornost, da skupino peljem naprej in s pomočjo aye pomagam ljudem do 

osebnih transformacij. 

  



 

 

Priloga 7: Intervju 6 

1. Katere psihedelične substance ste že uživali? Po katerih najpogosteje posegate ter 

zakaj? 

Ayahuasca, Konoplja, Sapito (the toad medicine). 

Največ po Ayahuasci, ker mi je energetsko najbližje. Način njenega učenja mi najbolj 

ustreza.  

2. Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih substanc? 

Spoznala sem osebo, ki redno hodi na seanse Ayahuasce in me je povabila, da preizkusim 

tudi sama. Vodilo je zanimanje kaj zdaj to točno bo, kaj se bo zgodilo, saj niti nisem točno 

vedela kaj lahko pričakujem. Spremljal me je strah pred neznanim, kaj se mi bo zgodilo in 

posledično sem imela težave s prepuščanjem. Tako, da je bila moja prva seansa lekcija 

kontrole in pozitivna izkušnja. 

Kasneje sem za nekaj časa dala Ayahuasco (za približno 2 leti) na stran in sem bila več 

prisotna na holotropnem dihanju, ki me je popelja v podobna stanja.  

Ko sem se vrnila k Ayahuasci, sem bila povabljena, da se redno pridružim skupini, ki uživa 

Ayahuasco 2x mesečno. To odločitev sem sprejela, saj sem imela možnost opazovati 

posameznike, ki so redno jemali Ayahuasco in so se osebnostno spreminjali na boljše (več 

miru, odprtosti, ljubezni, povezanosti, sproščenosti,…) 

3. Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. Kako se na to pripravite, kje jih uživate 

(na ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter koliko? 

Vedno v obliki ceremonije oziroma obreda, odvisno od tipa obreda. V kolikor je to 

šamanski obred s šamanom, v kolikor je to obred Santo daime, z osebo, ki je pridobila 

dovoljenje s strani Cerkve santo daime. 

Načeloma tisti dan bolj pazim na prehrano.  

Uživa se glede na težo posameznika in glede na to ali je oseba začetnik ali ne, približno 

dvakrat mesečno. 

4. Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične (določen) psihedelik delovati?  

Na telesni ravni čutim »moč« rastline oz. psihedelika ki začne delovati, prestavi me v drugo 

oz. razširjeno stanje zavesti. V kolikor je seansa zelo močna, se ne zavedam okolice, 

časa,..., vendar je moč seanse odvisna od večih faktorjev, ne samo količine zaužite 



 

 

substance, na primer od mojega stanja, moje pripravljenosti, kateri ljudje so prisotni na 

seansi, od pomembnejših dneh v letu (ekvinokcij, solsticij), itd. 

Mislim, da vpliva na seanso delno tudi notranji healer posameznika. Do tega sem prišla iz 

izkušenje holotrpnega dihanja, saj so bile vse izkušnje izredno lepe, poučne in nežne. Nakar 

sem dojela, da imam takšne izkušnje zaradi mojega notranjega zdravilca, ki točno ve kaj 

rabim, da potrebujem takšne seanse, ker sem v realnem življenju do sebe zelo neizprosna 

in v kolikor želim osebnega napredka bom ostala na tej poti rasti, če ne bo tako težko kot 

realno življenje. Kasneje je postalo tudi realno življenje lepše, bolj mehko, samo je bila 

tudi kakšna seanse Ayahuasce in holotropnega dihanja težja. Čeprav se je koncept težko in 

odnos do dogodkov in čustev že toliko spremenil, da ni nič težko, je samo proces, dogodek 

samo dogodek in čustvo samo čustvo,..., seansa je samo seansa, poglabljanje realnosti, 

večanje zavesti, osebna in duhovna rast. 

V večini primerov je to materinsko, nežno učenje in razlaganje, čeprav so bile nekatere 

seanse tudi težke, sploh tista ko sem predelovala strah. 

V to seanso sem šla z namero, da me pripravi na mojo pot v Brazilijo, kjer sem tri tedne 

preživela v nekem centru, kjer smo se izobraževali o šamanizmu in kuhali Ayahuasco. 

Ayahuasca je speljala proces priprave tako, da sem začutila ves strah pred svetimi 

rastlinami, ki sem ga imela in se je širil po celem telesu. Bilo je tako močno, da sem mislila, 

da ne bom zdržala in sem prosila zavest in Budo, da naj mi pomagata, da se konča, da 

predelam ta strah. In čez kakšnih 5 minut sem ves strah izbruhala. In od takrat nimam več 

strahu pred svetimi rastlinami, temveč samo še spoštovanje, saj so velike učiteljice, če jih 

poslušaš. 

Te stvari ne delujejo na običajno razumskem nivoju, jaz pravim da se razširi zavest, kar je, 

glede na to, da Ayahuasca zmehča nevronske povezave čisto logično. Pri meni deluje na 

način, da enostavno pride vedenje in potem analiziranje in "filozofiranje" odpade. 

Vame prihaja vedenje, razumevanje, znanje, zavest in to ostane v meni.  

Čustven nivo predelujem na holotropnem dihanju (odstranjenih dosti blokad, večinoma je 

neozaveščenih; mi je pomagalo zbrisati veliko krivdo in zamero katero sem nosila od smrti 

svoje babice in ko sem to izkričala, se je naredil prostor v mojem prsnem košu, ta prostor 

je naselila radost in veselje in od takrat imam več tega v svojem življenju). Holotropno 

dihanje je zame iz fizičnega vidika težje, v smislu, da sem se dušila, nisem mogla dihati, 

vdihnit, ko sem prišla do določene fizične blokade na določenem predelu telesa sem težje 

dihala, kašljala, pljuvala,... Lahko bi rekla da sem s holotropnim dihanje predelovala čustva 



 

 

tretjega nivoja (jeza, močne destruktivne energije) in četrtega nivoja (zamera, krivda), kjer 

je bilo prisotno ogromno, tako fizične kot čustvene bolečine, tudi pekoče bolečine.  

Pri svetih rastlinah pa si širim zavest, kar pomeni da vame prihaja zavest, širše 

razumevanje. Ayahuasca dela bolj na subtilnem nivoju. Dala mi je razumevanje, vedenje 

kaj je povezanost, kaj pomeni ponižnost, skromnost, kako delovati na tak način, kaj pomeni 

komunikacija iz uma in kaj pomeni srčna komunikacija in sedaj delujem na tak način.  

Podprla me je pri osebnem razvoju v tej realnosti, tako da mi je v razširjenih stanjih zavesti 

zasidrala nove nevronske mreže in dodala pojasnila, razlage, kaj posamezna stvar pomeni 

(npr. srčna komunikacija). Z njo ter Rapejem sem imela trening, učenje srčne 

komunikacije. Vsakič ko sem nekaj rekla, me je Rape opomnil, da to ni srčna komunikacija, 

da je to določanje uma (um je hiter, določa, sodi, analizira,...) in da naj grem zdaj v srce in 

ponovim vajo. In sedaj sem to srčno komunikacijo integrirala v vsakdanje življenje. 

Posledica so lepi, nežni pogovori, poslušanje s srcem, komunikacija s srcem.  

Večkrat sem že prišla na seanso Ayahuasce bolna, z vročino in po seansi sem bila zdrava, 

na telesni ravni, mi zmanjšuje nepravilnosti (npr. izrastek divje kože se je zmanjšal na 

minimum). Ko deluje Ayahuasca zdravilno v smislu zdravljenja bolezni, to občutim na 

drugačen način, bolj fizično in drugo vibracijo kot v ostalih primerih.  

Pri seansah ayahuasce skoraj nikoli ne bruham, razen pri opisanem strahu sem. Včasih 

bruham po Rapeju ob zaključku seanse, ko si rečem, da naj gre ven še tisto, kar je ostalo 

od omejitev, ampak nikoli ni kakšnega hudega bruhanja.  

Aya mi je pomagala tudi, da se je mental umiril, ko je na seansah o kontroli dojel, da s 

svojo kontrolo popolnoma omejuje mojo kreativnost, da ne morem izraziti svojega 

potenciala. Sva se pomenila kaj je njegova naloga (da si zapomni stvari, da naredi plan, 

zrealizira v realnost in da je pomemben člen moje izraznosti v tistem, kjer je najboljši - 

torej pomnjenje, planiranje, realizacija). Ta se počuti pomemben del mene, zaveda se svojih 

lastnosti, prednosti in omejitev, ne zavzema več kontrole, ampak sodeluje pri mojem 

napredku. Ko začuti, da je zanj preveč, se enostavno umakne, da naredi prostor za razširitev 

zavesti. Tudi mojemu umu je izredno pomembna osebna in duhovna rast, zato sodeluje pri 

tem.  

Zdravilni potencial psihedelikov vidim v tem, da omogočajo pucanje senc v relativno 

hitrem času in potem si drug človek in lahko prehajaš v višje stopnje zavesti, glede na to 

kaj si želiš, kakšen ti je cilj v tem življenju.  

5. Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter kakšne so (bile) posledice? 



 

 

Ne, še nisem.  

Vendar vedno vem zakaj oz. vem s kakšnim namenom grem v seanso, zakaj vzamem  

psihedelik. Nikoli ni to rekreativno, za zabavo. Vedno imam namen, da pridem stvari do 

dna, da zmorem poglobiti realnost oz. priti do ključnega vzroka, da razumem nek svoj 

vzorec obnašanja širše, bolj celostno, na način, ki mi ga nobena knjiga, ali šolan 

psiholog/psihiater ne bi mogel nuditi oz. pripeljati do tja. Odgovori so onkraj ega, nad 

osebni,... 

Vedno pazim, da si vzamem dovolj časa za integracijo, opazujem svoje delovanje po seansi, 

ali sem dovolj prizemljena, tukaj zdaj ali slučajno še kje plavam neprisotna.  

6. So vam na kakršen koli način psihedelične substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v vsakodnevnem življenju (kako opazite 

razlike, kakšne so te razlike,..) 

Od različne svete medicine sem dobila različna učenja in posledično so ta učenja vplivala 

na dojemanje, razumevanje in moje kasnejše spremenjeno delovanje na različnih 

življenjskih področjih. 

Na splošno pa lahko rečem, da sem pridobila: 

 notranji mir, umirjenost,   

 sprejemanje sebe in stvari takšne kot so 

 večje zavedanje sebe  

 večji stik s sabo 

 odprtost srca 

 povezanost z naravo, živimi bitji, ostalimi ljudmi, svoj okolico 

 razumevanje sebe 

 razumevanje kdo sem in kaj je moje poslanstvo 

 zadovoljno in srečno življenje 

 kreativnost, ki izhaja iz moje notranjosti,… 

 Občutek povezanosti 

Psihedeliki so mi pomagali pri razumevanju vsega tega, je pa približno rezultat pet letnega 

aktivnega dela na sebi. Zdaj je to vedenje že del mene.  

Vedenje kdo sem, od kod prihajam, kaj je moj namen tukaj, itd., to so bila vsa učenja svetih 

rastlin, ko sem šla z namero v seanse o svojem poslanstvu, sta mi Ayahuasca in Sapito 

razložila kdo sem, od kod prihajam, kaj je moje poslanstvo.  



 

 

Ayahuasca mi je razložila tudi, na kakšen način moram opravljati svoje poslanstvo - s 

ponižnostjo in srčnostjo, itd.  

In sedaj hodim po tej poti svojega poslanstva, se izobražujem, delujem. Dokler nisem 

počela stvari, ki so me veselile, sem jih počela bolj površinsko, počutila sem se bolj 

razpršeno, zdaj ko je v meni zavedanje kaj je moje poslanstvo, da zaživim sebe, je prisotna 

trdnost, odločenost, fokus, zavedanje in bistveno hitreje napredujem. Seveda tudi nežnost 

in skrb zase, da se poslušam in si vzamem čas zase, za počitek,..., živim v harmoniji s seboj 

in okolico in to je lep izpolnjujoč občutek. 

Moje mnenje iz izkušnje učinkov psihedelikov je, da so trajno učinkoviti v kolikor se jih 

uporablja spoštljivo, z točno določenim namenom (osebne rasti, fizičnega zdravljenja, 

razumevanja in razreševanja določenih težav,…) in se nato da dovolj velik poudarek tudi 

na integraciji. Drugače postanejo samo beg in zanimive, pisane, svetleče izkušnje, 

sprememb v realnem življenju pa potem ni.  

 

  



 

 

Priloga 8: Transkript prvega intervjuja s kodiranjem 

BESEDILO INTERVJUJA POJMI KATEGORIJE 

 Katere psihedelične substance ste že uživali? 

Po katerih najpogosteje posegate ter zakaj?  

Gobe, ayahuasca, 5-meo-DMT, LSD, MDMA, 

konoplja.  

Najpogosteje posegam po LSDju. Sam osebno 

izbiram psihedelike predvsem po tem, kako 

pripomorejo, kakšne uvide dajejo v življenje, v 

osebne zadeve in pa odkrivanje svoje notranjosti.  

 Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih 

substanc?  

Na začetku so vzroki bili predvsem zaradi 

radovednosti. Vendar po prvih izkušnjah s 

psihedeličnimi substancami, se je vzrok za njihovo 

uživanje spremenil in je bil potem predvsem za 

odkrivanje ali pa spoznavanje in pa zdravljenje 

samega sebe – osebnosti.  

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. 

Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter 

koliko? 

Na začetku je bilo to predvsem s kolegi na kakšnemu 

žuru. To sta bila predvsem LSD in gobe. Ampak 

kmalu, ko sem dojel oz. izkusil moč psihedelikov in 

pa njihov potencial, sem jih počasi začel bolj kot ne 

obredno jemati, se pravi na ayahuasco sem šel k 

šamanu, tudi v Peru k šamanu. Za gobe, LSD, sem si 

sam doma pripravil majhen ritual, da te spravi v 

stanje, da se umiri telo in um. Pa tudi pri drugih 
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substancah, na primer pri naravnem 5-meo-DMTju 

sem šel k šamanu. Jaz mislim, da se s temi stvarmi ni 

za hecat. Ali rabiš nekoga, ki ve kaj dela, ali pa da 

imaš sam pristop do tega, da ni »krneki«.  

Količina je odvisna od namena. Za spoznavanje in 

zdravljenje samega sebe, so zame osebno boljše večje 

doze. Ker pri manjših dozah je lahko notranji odpor 

velik in je posledično večja možnost slabih reakcij. 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične 

(določen) psihedelik delovati? 

Že pred zaužitjem prav vsakega psihedelika, se pri 

meni res vedno pojavi strah, skoraj že groza. 

Ampak, ker sem skozi čas ugotovil, da ta strah ne 

bazira na ničemer, je neracionalen strah, ga ne 

jemljem več resno, in čez čas izgubi svojo moč. Po 

zaužitju pa je odvisno od substance. Na primer pri 

LSDju je bolj telesno, traja do 45 min do 1,5 ure, 

lahko tudi 2 ure da prime. Pri gobah je do 1 ure 

približno. Pri gobah je pa drugače, ni tako telesno, 

ampak je bolj...težko je rečt....pojavi se kratkotrajna 

slabost, zehanje, postaneš mehak, »gobast«,... 

Pri ayahuasci je bolj telesno. Lahko se pojavi slabost, 

kar privede do bruhanja, lahko se pojavi diareja, ko 

začnejo učinki delovati. Pomembno je, da ne bruhaš 

takoj, tudi če je ta refleks zelo močan, je, mislim da, 

zelo pomembno, da zadržiš, da se substanca bolj 

absorbira v telo. 

Učinki bruhanja/diareje so “stranski učinki” 

medicine, čiščenje telesa. 

Zdravljenje, predvsem psihično, se odvija drugače. 

Lahko dam primer: V otroštvu sem doživel s strani 

mame travmo, katero sem pozabil oziroma se je 
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nisem zavedal. Travmo so spremljaji občutki močne 

jeze in pa sram do lastnega telesa.   Skozi 

psihedelično izkušnjo, se je travma pokazala in 

posledično se je usul plaz jeze, katero sem izrazil 

telesno (tolčenje po blazini, dretje v povšter). 

Po procesu, je sledilo 15 urno spanje. Zbudil sem se 

z “ravnimi rameni”, prej so bile povešene naprej. Telo 

je bilo vskločeno. To breme jeze, je zgleda vplivalo 

na položaj telesa, katero se je skozi proces sprostilo. 

Spremenil se je tudi odnos do mame, praktično iz 

danes na jutri. 

5-meo-DMT, je svoje sorte. Tukaj so v bistvu 5-10 

sekund po zaužitju nepopisni efekti, ni besed ki bi jih 

lahko našel, pa ne v slabem smislu, ampak v čudovito 

dobrem smislu. Mogoče na začetku malce groze. Po 

5-10 sekundah ni več telesnih občutkov, ni več 

mentalnih procesov, ni v bistvu ničesar več.   

Pri tej izkušnji, predvsem po izkušnji, se je “pojavilo” 

nekakšno vedenje, da nisem samo telo in um, ampak 

nekaj več....Kako je ta realizacija vplivala, težko 

povem, vendar so se spremenili miselni procesi, bolj 

sproščeno doživljanje...ne več preveč osebno jemanje 

doživljanja življenja.  

Po izkušnji se je tudi sprostila žalost, saj je sledil jok, 

vendar ne jok žalosti, ampak čistega veselja, radosti. 

Drugi občutki, pri na primer gobah in LSDju so še 

misli bolj jasne, kar je skoraj neverjetno, ampak se 

prav to naredi! Počasi se potem začnejo tudi vizualne 

halucinacije z odprtimi ali zaprtimi očmi.  

Je pa tudi veliko odvisno od namena, ki ga imaš, 

preden vzameš psihedelično substanco. Na primer, 

 

Sproščanje čustev 

 

 

Zaznane spremembe 

na psihičnem, 

fizičnem nivoju 

 

 

 

Občutki pod vplivom 

psihedelika  

 

 

 

 

Osebni pogled na 

življenje, po 

psihedelični izkušnji 

Sproščanje čustev 

 

Občutki pod vplivom 

psihedelika  

 

Postavljanje namena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREMEMBE 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

 

 

 

 

SPREMEMBE 

 

 

DOŽIVLJANJE 

 

 



 

 

namen je lahko da bom pojedel gobe, da bom razčistil 

jezo do določene osebe ipd. To je zelo pomembno. 

Pri LSDju, predvsem pri tehniki z ogledalom, sem v 

ogledalu videl, jaz temu rečem, svojega notranjega 

otroka na eni polovici obraza, in notranjega zaščitnika 

tega otroka na drugi polovici. Prvi je zgledal zelo, 

zelo žalosten, prizadet, travmatiziran, tudi če je bil 

otrok, je bila koža videti stara, nagubana,... Drugi pa 

je bil poln jeze, zgledalo je kot da bo naredil vse, da 

bo zaščitil prvega, da se mu ne bo nikoli več zgodilo, 

kar se mu je pač že zgodilo. Pri tem se je v notranjosti 

pojavilo močno sočutje, do obeh. Naprej v procesu, 

se je, v bistvu spontano, sam sem bil le kot sočutni 

opazovalec, začelo sproščanje negativnih čustev, 

predvsem s strani notranjega otroka...predvsem 

žalost. 

In skozi več “terapij” z ogledalom, mislim da jih je 

bilo okrog 5, so se vedno znova sproščala čustva.  

V ogledalu je to izgledalo kot neubesedljivo 

spakovanje obraza 1x leva stran 1x desna; grde, 

bolesne  grimase strahu, gnusa, žalosti, jeze. In vsakič 

ko se je obraz spačil do konca, se je v telesu čutilo 

kako vse to odhaja. Ko sem nazadnje delal to, teh 

grimas v bistvu ni bilo več, samo še minimalne. 

Vse to - leva, desna stran, se je poznala tudi na 

fizičnem obrazu (poteze obraza, gube..), sedaj je ta 

razlika manjša, vendar še vedno je. 

 

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter 

kakšne so (bile) posledice?  

Zelo težko izkušnjo sem doživel samo enkrat, z 

gobami. Bil sem siguren da bom umrl in slep sem bil 

v bistvu en čas. Nič občutka za orientacijo, izgubil 
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sem se na 50 metrih poti, hodil gor in dol. Ne vem 

kako bi povedal. Ampak takrat sem tudi s čisto 

napačnim odnosom pojedel gobe. Bil sem malo jezen 

in so bile posledice. Ne spomnim se velik. Posledic 

po tem, ko so gobe spustile ni bilo.  

 So vam na kakršen koli način psihedelične 

substance pomagale – pri čem in kako so pri 

tem pomagale? Se spremembe kažejo v 

vsakodnevnem življenju (kako opazite razlike, 

kakšne so te razlike,...) 

Seveda da so spremembe. Mogoče ne na zunaj, 

ampak spremembe so očitne. Recimo psihedeliki, 

predvsem gobe, so mi pomagale, da sem nehal z 

zlorabo alkohola  

Za prenehanje zlorabe alkohola je bilo potrebno zelo 

malo. Potrebno je bilo le to, da sem svoja dejanja 

videl iz čisto nove, sveže perspektive. V tej 

perspektivi sem si rekel lahko samo: »Kaj za vraga 

jaz to sploh delam??? Popolna neumnost!« In to je 

bilo dovolj. 

V naslednjih fazah so mi psihedeliki pomagali, da se 

je odnos do sebe izboljšal, neverjetno. Predvsem z 

LSDjem, s tehniko ogledala sem to žalost, jezo, gnus, 

sram... transmutiral oz. predelal in pri sebi lahko 

opazim razlike v tem času. 

Lahko bi tudi rekel, da sem malo manj jezen človek 

zaradi psihedelikov, sicer tudi zaradi drugih tehnik, ki 

ne vsebujejo substanc, vendar mislim, da so bile 

psihedelične substance ene izmed glavnih ključev, ki 

so pripomogle k osebnemu blagostanju in pa 
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dobremu počutju na splošno, umirjenosti, predvsem 

je drugačen pogled na svet.  

Na fizičnem zdravju nisem imel nobenih problemov, 

tako da osebno ne morem rečt, da je to karkoli 

pomagalo. Je pa pomagalo pri mentalnem zdravju in 

pa emocionalnem zdravju. 

So pa tudi tako imenovani bad tripi, zelo dobro 

vplivali na zdravje in odnos do življenja. Mogoče 

večja ponižnost je po bad tripih. Je pa te izkušnje zelo 

težko dati v besede. 
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Priloga 9: Transkript drugega intervjuja s kodiranjem 

 Katere psihedelične substance ste že uživali? Po 

katerih najpogosteje posegate ter zakaj?  

Ne morem odgovoriti katere najpogosteje. Začel sem 

s konopljo v srednji šoli in na faksu. Potem občasno 

gobe. Nato je bilo obdobje, ko sem hodil vsake 2-3 

mesece na wachumo ter tu in tam sem ganjo. Ko sem 

z wachumo zaključil, sem šel prvič na ayahuasco in 

nato 3 leta nisem ničesar. Potem sem spet začel z 

ayahuasco, na katero smo hodili 3 leta, vsak mesec. 

Vmes je bilo le tu in tam kdaj solo potovanje s salvijo.  

Je pa enostavno tako, da moram začutiti, da je pravi 

čas, da se spustim v to.  

 Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih 

substanc?  

Začeli smo v študentskih časih z ganjo. To je bilo za 

rekreacijo, tudi gobice so kdaj pa kdaj padle zgolj 

rekreativno. Oboje sem pričel z uživanjem zaradi 

radovednosti, v nadaljevanju pa zaradi sproščenosti in 

miselnih procesov, ki jih je izkušnja z ganjo prinašala. 

Ostale, na primer gobice, pa sem užival zaradi 

izkušnje same, zaradi globin in svetov, ki so mi jih 

pokazale.  

Razlog uživanja je bil tudi ta, da sem iskal informacijo 

ali pa odgovor, ki mi ga vsakdanje življenje ni 

zagotavljalo, ni ponujalo.  

Vedno je vprašanje kdo smo, zakaj smo tu, kaj je 

namen življenja in tako naprej. Nikoli mi ni 

zadoščala razlaga, da prideš sem, da se izobraziš, 

dobiš dobro službo, da si potem 40 let od 8-16ih ali 

pa od 9-17ih, v lasti kogarkoli že, pa da potem prideš 
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domov, da imaš družino in da čakaš kdaj bo nastopila 

penzija. Vedno sem iskal informacijo ali pa odgovor 

kaj je alternativa vsemu temu. Skozi psihedelike sem 

nekako prišel do teh odgovorov, ali pa do enega dela 

teh odgovorov.  

Te stvari ti nakažejo eno drugo smer, in potem imaš 

možnost videti kaj so alternative tem obstoječim, 

sprejetim normam, normativom, dogmam itd.  

S psihedelikih, sanjanjem, ali pa s čimer koli takim, 

gre v bistvu za širjenje zavesti ali pa zavedanja.  

Najbolj konkreten primer pri katerem so pripomogli 

psihedeliki je bila osebna, notranja transformacija. 

Zato, ker na primer povprečen ali pa običajen človek, 

ki se s temi stvarmi ne ukvarja, enostavno nima 

perspektive, da je z vsem tem, kar se smatra za 

normalno, na kakršen koli način karkoli narobe. 

Meni je bilo in mi je še vedno to off. In ko sem se 

začel z rastlinami močmi ukvarjati, sem na nek način 

pravzaprav ugotovil, kaj je bilo tisto, kar je off, da 

pač to ni edini način. Nekdo, ki nikoli ni razmišljal 

kaj je smisel življenja, je verjetno čisto zadovoljen v 

tem normalnem sistemu. Nekomu, ki pa mu te stvari 

niso čisto 100% sprejemljive, pa verjetno lahko tudi s 

pomočjo psihedelikov dobi kakšno usmeritev, da, ne 

vem, poišče kaj drugega naprej, recimo.  

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. 

Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter 

koliko? 

Izkušnja, ali ganjo skadiš sam ali pa jo skadiš v neki 

družbi, je bistveno drugačna. Odvisno je tudi od tega, 

kakšen tip človeka si. Pri meni recimo, če skadim 
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konopljo, se začne moj fokus obračat navznoter, 

postanem bolj introvertiran, manj komunikativen, 

manj družaben itd. Sčasoma sem ugotovil, da me sama 

ganja prestavi na en drug nivo razmišljanja ali pa na 

nivo nad razmišljanjem. To je tisto, ko je Einstein 

rekel, da problema ne moreš rešiti iz istega nivoja, kot 

si ga ustvaril, moraš pogledat iz enega drugega 

stališča. In recimo že ganja, če imaš konkretno 

vprašanje, ti pokaže odgovor iz ene druge perspektive, 

ki jo v normalnem miselnem stanju v bistvu ne vidiš. 

Najbolj redko uživam psihedelike s prijatelji. Zaradi 

tega, kot sem rekel, takrat, kadar karkoli kaj vzamem, 

me obrne navznoter, tako da se družbi takrat najraje 

izogibam. Dejansko mi bolj paše stvari znotraj 

razreševat, kot pa verbalizirat tisto, kar vidim ali pa 

karkoli že.  

Glede vsega ostalega pa je zelo odvisno, za kateri tip 

gre. Zelo različno, Salvijo sem največkrat solo,  

Ayahuasca izključno pod nadzorom šamana. 

Wachumo sem tudi že probal sam, s tem da sem imel 

sitterja, na drugi strani, s katerim sva bila preko 

računalnika na liniji.  

Nasploh je pri teh stvareh pametno imeti sitterja ali pa 

nekoga, ki ima že izkušnje, da ti lahko pomaga iti čez 

proces. Ker nekdo, ki je že šel skozi neke izkušnje, bo 

prepoznal kaj se ti dogaja, ko začneš travmirat in te 

lahko potem usmeri ven iz tega. Te stvari so lahko tako 

intenzivne, da enostavno padeš v nek film, zgodbo in 

jo začneš percipirati tako realno, da ne veš, da gre za 

izkušnjo, ki jo je rastlina izzvala, da lahko misliš, da 

gre za nekaj resničnega. Nekdo ti potem lahko pomaga 
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da te na nek način usmeri ven iz tega, da nimaš potem 

preveč bad tripa recimo.  

Pri vsakem psihedeliku, preden ga vzamem, je vedno 

zadaj namen. Takrat, ko vzamem, blagoslovim 

medicino, dam namen, medtem ko pripravljam in to je 

to. Ker se dejansko da več naredit, če namero čim bolj 

usmeriš. Namen mora biti, da iz izkušnje čim več 

potegneš, v nasprotnem primeru dobiš tisto, kar v 

tistem trenutku najbolj rabiš.  

Glede doze, bi jaz prej rekel večje doze. Mirkodoze 

meni nikoli niso bile zanimive. 

Pri teh stvareh je tudi tako, da je bistvena razlika, če 

skadiš npr. Ganjo 0,1g ali pa skadiš 0,5g v enem 

jointu. Pa tudi od same izkušnje, kaj ti pričakuješ od 

tega,..., cel kup faktorjev je, ki vplivajo na kvaliteto 

izkušnje. Za microdosing vem, da se uporablja aya v 

Peruju, kot preventivo pri razno raznih boleznih, LSD 

spodbuja kreativnost. Iz tega vidika bi rekel mogoče 

celo ja, jaz osebno pa ne, ker me LSD kot tak osebno 

ne zanima. Z vidika, da dobiš neko konkretno izkušnjo 

je po mojem mnenju in mojih izkušnjah boljše, da je 

šaman tisti ali pa spiriti tisti, ki ti dozo nekako 

določijo. 

 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične 

(določen) psihedelik delovati? (npr. kako so 

učinki povezani s spreminjanjem sebe; kje in 

kako vidite zdravilen učinek) 

Precej težko ubesedim te izkušnje. Enkrat so lahko 

izkušnje čisto abstraktne, na nivoju golih barv, golih 

vzorcev, simbolov. Nekatere stvari so lahko 

prepoznavne, nekatere so lahko čisto neprepoznavne. 
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Za primer teh neprepoznavnih: kdaj sem imel kakšne 

slike, ki so bile najbližje primerljive z kakšnimi 

inkovksimi, azteškimi in takimi simboli, ki jih imam 

nekje v podzavesti iz kakšnih dokumentarcev ali knjig 

v katerih so bili hieroglifi ali pa kaj takega... 

Včasih so samo kakšne barve, ki ponazorijo tvoje 

notranje občutke ali pa spremenijo tvoje notranje 

občutke. Psihedeliki so v principu, po mojih izkušnjah 

ojačevalci notranjih občutkov. Pri močnejših 

psihedelikih pa je stvar lahko še toliko bolj intenzivna. 

Redko sem imel na ayahuasci konkretne vizije, na tak 

način kot so sanje. Gre za notranje občutke bistveno 

bolj, kot pa za slike.  

Na kakšen način te stvari vplivajo in spreminjajo 

obnašanje in karkoli, psihedeliki, sploh ayahuasca, 

wachuma,  nenazadnje tudi gobe, ki pomagajo, tako 

kot sem že rekel, na neko konkretno situacijo pogledat 

iz enega drugega zornega kota. Če imaš ti problem, ga 

lahko rešiš šele takrat, ko ga, prvič vidiš in drugič, ko 

si priznaš da imaš problem. In te stvari ti pokažejo na 

bolj plastičen, manj plastičen,..., na nek način ti 

prikažejo kaj je tisto, kar je tvoj problem. Lahko na 

primer z vizijami, lahko z občutki, lahko z mislimi ki 

jih prepoznaš kot ne tvoje, kot govorico te inteligence, 

ki je za temi rastlinami.  

Do psihedelikov je vedno prisoten respect. Zaradi tega 

ker imam že toliko izkušenj za sabo, da vem, da ko se 

enkrat v to spustiš, ima to zadaj inteligenco, ki nima z 

našo nobene veze. In dejansko ko greš enkrat v to, si 

na milost in nemilost prepuščen tej inteligenci in tej 

izkušnji sami po sebi.  
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Meni je blazno veliko pomagalo in mi še vedno 

pomaga, ko mi je na prvi ayahuasci ena starejša 

udeleženka, ki je bila že večkrat, rekla, da ne glede na 

to, kako lepa ali pa kako negativna je izkušnja, vedno 

vedi, da jo bo konec. In druga stvar je, da še nihče ni 

umrl. To sta dve informaciji ali pa vodili, ki me vedno 

spremljata. Je pa res, da imaš kdaj občutek, da te bo 

raztrgalo, pojedlo, razgradilo, razstrelilo, itd.  

Tudi nazadnje, ko sem bil na ayahuasci, je bila tako 

intenzivna, da je bilo vse skupaj prav boleče. Dejansko 

sem čutil vsako celico posebej, kako se je napihnila, 

kako jo je razstavilo, kako se je potem na novo 

sestavljala. Čutil sem, ko je aya nekaj ven izvlekla in 

zmetala stran, pa potem vsako celico zdravila 

posebej,... Po prvem obredu sem bil čisto uničen, 

nakrivilo me je, zategnjen sem bil, čutil sem da nekaj 

v meni manjka - tisto kar je odstranila ven. Naslednji 

dan, kako bi rekel, drugi set orodja, če je imela prej 

vrtalni stroj, žago, sveder itd., je imela naslednji dan 

pletilke, šivanke. Takrat sem nemogoče, prav na 

fizično boleč način čutil, kako me je sestavljala nazaj. 

Blazno intenzivna izkušnja. Po koncu vikenda pa sem 

se počutil fenomenalno. Tisto kar sem čistil, mislim da 

je večina šlo ven, na žalost pa ne vse.  

Blazno je težko razlagat, kako medicina deluje. Te 

stvari niso vedno opisljive, dejansko nimaš s čim 

primerjati izkušnje. Aya mi tudi da vsake toliko časa 

icaro. Icarosi so ključni element ayahuasca obredov. 

In pri tem zadnjem obredu, je bila izkušnja taka, da 

sem vsak ta icaros zaznaval tako, da sem ga na eni 

strani slišal, na drugi strani sem ga videl kot neko 

orodje, na tretji strani sem ga zaznaval kot neko 

vibracijo, na četrti strani sem ga čutil kot barvo. Vsak 
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icaro posebej sem zaznaval tako plastično in tako 

intenzivno, da se tega enostavno ne da opisat.  

Icarosi so kot telefonske številke. S tem, ko ti icaros 

zapoješ, je kot energija, ki jo kličeš za zdravljenje. Te 

icarose lahko jaz uporabim tudi kot za zdravljenje 

najprej na sebi, mogoče kdaj tudi na drugemu. Ne vem 

pa še, kaj konkretno naj s tem počnem.  

Kaj je pri psihedelični izkušnji zdravilnega, težko kaj 

konkretnega odgovorim. Te stvari te dejansko 

razgradijo. Ta naš ego, naše prepričanje »jaz sem« itd., 

to razkrajajo ali pa ti kažejo, da je še kaj več, kot pa 

samo to v življenju. Pomaga ti spremenit in pa 

pogledat na samega sebe, svoje mesto v svetu ti 

pomaga najti. V splošnem se mi zdi, da smo ljudje 

preveč egocentrični, središče vesolja pa vse te stvari. 

Realnost pa je taka, da smo mi samo del in ne center 

vsega tega, da nismo nič bolj pomembni, kot pa neka 

drevesa ali pa rastline, živali. Vsi smo del tega 

sistema, te celote, izkušnje.  

Sam sem imel tudi že nekajkrat izkušnjo ego smrti. 

Počutil sem se blazno živ. Bilo je popolnoma 

nepomembno to, ali sem živ, ali sem mrtev, vse mi je 

bilo v redu, z vsemi sem bil povezan, nobenih 

negativnih občutkov nisem imel, nobenih odvečnih 

misli, nobenega neukročenega uma, ko ti vedno nekaj 

najeda »to moraš, pa uno moraš«, nič ni bilo treba, 

samo tam sem bil in samo užival sem. Ego ni treba 

ubiti ali se ga znebiti ampak ga je treba samo na svoje 

mesto postaviti.  

Da se doseže zdravljenje s pomočjo psihedelikov, je 

pomembno, da postaviš namen in da zaupaš 

psihedelikom. Ta proces zdravljenja ni nekaj kar se 
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zgodi, to je nekaj, kar se dogaja. Tudi problem ni 

nastal iz danes na jutri, ampak se je razvijal preden je 

izbruhnil v obliki fizične ali psihične bolezni. Kar 

pomeni, da se tudi zdravljenje ne bo zgodilo iz danes 

na jutri. Ampak tisto najbolj bistveno je, da ti postaviš 

namen, da zaupaš v proces in da ti ta proces podpreš. 

To se pravi, če bi na primer jaz recimo imel raka na 

pljučih, pa bi si dal namen, da si raka na pljučih 

pozdravim, spil ayahuasco, bi me tam gulilo, pralo, 

lupilo, potem pa bi prišel domov, pa bi kadil naprej. 

No go! Treba je proces podpret.  

To ne gre za čarobno palčko, ti ne moreš problema 

odčarat. Medicina, psihedeliki, ti pokažejo tisto, kar je 

razlog ali pa vzrok za nekaj. Na kakršen koli način že. 

Ali skozi slike, občutke, z avditivno zaznavo, kot 

misli, ali karkoli. 

Fizični učinki pri psihedelikih so npr. pri gobah težko 

telo, odrevenelost. Učinek salvije je kratkotrajen. 

Fizično traja učinek od 5-15 minut, doživlja pa se 

lahko kot 200 let. Pri ganji ne čutim nič drugega, kot 

pa mogoče melanholičnost, da se razliješ, da si 

sproščen. Razen če te odnese preveč v mentalno 

procesiranje. Ayahuasca je lahko tako, da sedim tam 

in me vse boli od tega ko sedim in je zato neprijetno. 

Ali pa jo čutim bolj telesno, v smislu da čutim kako po 

telesu hara, zdravi in čisti. Lahko ni nobenih 

občutkov, lahko so avditivne, vizualne zaznave. 

Lahko so intenzivni notranji občutki, kot sem jih 

opisoval, vendar se jih ne da prav konkretno opisat. 

Zelo različno je od psihedelika, razpoloženja, 

okoliščin,..., ni nekega generalnega pravila. Tudi 

fizično in energijsko čiščenje pri uporabi psihedelikov 

je purga in pa diareja. Lahko pa tudi ne. Na zadnji ayi 
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ko sem bil, me je pucala pa nisem niti enkrat šel na wc 

ali bruhal. Sem pa zehal, da sem mislil, da si bom 

čeljust izpahnil. Lahko bi tudi jokal, ravno tako se z 

jokom čisti energijsko in fizično. Pri bruhanju lahko 

tudi vidiš stvari, ker ne bruhaš vedno nekaj fizičnega, 

ampak lahko nekaj energijskega. Na prvem obredu ko 

sem bil, sem videl pri bruhanju, kako je iz mene šlo 

nekaj, kar je bilo podobno kači. Nisem vedel kaj sem 

sčistil, vem pa, da ko je šlo ven, sem se počutil zelo v 

redu, olajšanega,  bolj čistega.  

Izkušnje z gobami so, kakršne so. Meni osebno so 

gobe blazno težke. Najboljši čas je tudi, ko se dan 

začne zaključevati, se pravi ob mraku ali pa ponoči, 

zaradi tega, ker se senzorična zaznava okrni in imaš 

več prostora in možnosti za notranje zaznave in 

podobno. Ponoči gredo ljudje tudi spat in je manj 

mentalnega hrupa. Zato so tudi vsebine manj vezane 

na kolektivno nezavedno in so lahko bolj vezane na 

vsebine ali pa prostore, ki ti jih psihedelik ponuja, 

predstavlja, pokaže. Problem pri gobah, ki sem ga jaz 

imel vedno, ko sem jih konzumiral, je ta, ker sem jih 

jedel zvečer in gobe so težke, zaradi česar mi je bilo 

potem težko. Dodaten problem, ki ga imajo pri meni 

nore gobe je ta, da delujejo na telo na tak način, da sem 

otopel, da me zebe in se ne počutim dobro.  

Prva stvar, ki so mi jo psihedeliki pomagali predelati 

je strah pred umiranjem, pred smrtjo. Glede tega sem 

imel srečo že na prvem obredu z ayo. Ayahuasca se 

pogosto pokaže kot kača. Prva vizija, ki sem jo imel, 

je bila tista ogromna kača, ki me je pojedla. In 

naslednje, kar je bilo, je bil občutek, kot da te dajo v 

grob, ko ležiš, ne moraš se premaknit, nič ni. Sem bil 

samo točka zaznave, ki je vse to zaznavala. Dejansko 
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sem pa čutil kako me po celem telesu gomazi, ko te 

črvi pojejo, žužki in vse te stvari. Pa kako sem 

razpadel do kosti, pa kako so kosti razpadle in kako 

sem se potem prerodil itd. Tukaj se je začela 

transformacija strahu pred smrtjo ali pa umiranjem. 

Tudi posledično se je spremenil moj odnos do smrti. 

Meni je v prometni nesreči umrl fotr. Ko me je mati 

poklicala, in povedala, da je imel prometno, je bil šok, 

travma, drama in vse to. Naslednji dan ko sem se 

zbudil, še vedno šok ob tem, da fotra ni več. Ironija al 

kakorkoli bi to rekel...tisto, kar mi je najbolj v zavest 

padlo, je to, ko sem zjutraj vstal, je bil zunaj sončen 

dan, brez oblačka, kot bi ga narisal. In mi je bila to 

refleksija, da se vresnici nič ne spremeni potem, ko 

nekdo umre, vse je kot je bilo včeraj, samo njega ni 

več. Ravno tako je bil čudovit dan, ravno tako bodo še 

čudoviti dnevi, ravno tako temni dnevi,..., zdaj pač na 

žalost njega ni več fizično. Nisem žaloval na takšen 

način, kot bi žaloval, preden so se mi te notranje 

spremembe zgodile. Seveda te prizadene, ko ni več 

ljubljene osebe, te navezanosti pa sem se nekako 

znebil. 

 

Po vseh teh najmočnejših izkušnjah, ki sem jih imel s 

psihedeliki, najbolj globokimi, najbolj 

transformativnimi, mi je zanimivo to, da so skoraj 

identične po filingu, lekcijah, izkušnjah, ki sem jih 

doživljal tudi v sanjanju. 

Vse te izkušnje ali psihedeliki sami po sebi, ali pa 

sanjanje ali pa kombinacija vsega tega, so me 

pripeljali do sem, da se dejansko ne obremenjujem 

toliko in ni to glavnina mojega razmišljanja kaj bo 

jutri, kaj čez en teden, kako bomo to, ono,... Vse, kar 
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lahko karkoli spremeniš je zdaj, točno v tem trenutku. 

In tukaj je potem tako, če imaš problem, psihičen, 

zdravstven, kakršen koli problem, prva stvar, da ga 

rešiš je to, da ga vidiš. Druga stvar je, da si ga priznaš. 

Tretja stvar je, da ga rešiš. To je posredno povezano s 

psihedeličnimi izkušnjami.  

Jaz sem bil zelo zagrenjen mladostnik, zaradi tega, ker 

mi stvari, take kakršne so mi skušali v glavo ubiti niso 

štimale. Ker nisem vedel kaj so alternative, ker sem 

samo vedel da to ni to, kar hočem, nisem pa vedel kaj 

je tisto, kar hočem. Psihedelične izkušnje, sanjanje, 

vse te izkušnje so mi nakazale smer. Definitivno pa so 

psihedeliki pripomogli, da sem iz tistega zagrenjenega 

najstnika, postal bolj samozavesten človek. 

Je pa daleč od tega, da bi bili psihedeliki bližnjica. To 

so samo različni načini. Z psihoterapijo lahko dosežeš 

ista stanja in pa iste stvari, kot jih lahko dosežeš z 

ayahuasco. Razlika je samo v tem, da te terapevt  vodi 

skozi postopek, ti daje čas, kolikor ga rabiš. 

Psihedeliki pa ti dajo toliko, kolikor si sposoben 

shendlat pa malo več, zato, da te vržejo ven iz cone 

udobja, ampak, da te ne razbijejo.  Ayahuasca recimo, 

te malo čez rob potisne, zato da prej prideš do 

izkušnje, informacije, da prej vidiš problem, da ga prej 

prepoznaš, ozavestiš, da ga lahko začneš potem 

transformirat. Ali pa pač ne, samo veš da imaš ta 

problem, potem pa greš naprej. Daleč od tega, da bi 

bile to bližnjice. To so drugačni načini. Na 

psihedelikih lahko dobiš lekcijo, izkušnjo, kakršna 

koli je to bila. Dolgo časa lahko ta izkušnja ne bo 

imela nobenega smisla, da ne boš vedel, kaj se je 

dogajalo, da boš mislil, da se sploh nič ni dogajalo. In 

določene izkušnje so ti na voljo takrat, ko imaš dovolj 
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energije. Ti lahko dobiš izkušnjo z ayahuasco in neko 

lekcijo, potem pa popolnoma pozabiš kaj se je 

dogajalo. Nato traja pet let, eno leto, en teden ali kakor 

koli že, da nabereš energijo, da to izkušnjo ozavestiš, 

in ko jo ozavestiš, jo lahko šele potem integriraš, 

vneseš v svoj vsakdan.  

Psihedelik lahko dva vzameta v istem prostoru, isto 

količino istega psihedelika, pa bosta imela drugačne 

izkušnje. Zaradi različnega namena, zaradi različne 

preteklosti, ker razmišljata različno o istih stvareh itd. 

Lahko se enemu dogaja, drugi pa ima občutek da se 

mu nič ne dogaja. 

Pri psihedelikih ni nujno, da haluciniraš, ni nujno da 

imaš kakršne koli občutke. Tudi če imaš občutek, da 

se ne dogaja popolnoma ničesar, medicina dela. Če 

potrebuješ fizično zdravljenje, te bo najprej fizično 

zdravila. Konec koncev ayahuasca dela na celičnem 

nivoju.  

 

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter 

kakšne so (bile) posledice?  

Sem že imel izkušnjo bad tripa, kar pa v bistvu zelo 

težko opišem. Stvar je v tem, da sem že dal toliko 

stvari in izkušenj čez, da enostavno ničesar ne 

smatram za bad trip samo po sebi. Zaradi tega, ker 

recimo tudi na ayahuasci, najbolj močno izkušnjo, ki 

sem jo imel, so bile povezane z umiranjem, s smrtjo, z 

nečem ki je pač tabuizirano v družbi, kar se smatra za 

tragedijo, za nekaj negativnega, neprijetnega. Na 

drugi strani pa sem dejansko in na ayahuasci in na 

wachumi podoživljal smrti ali pa načine umiranja, ki 

bi jih lahko povezoval s preteklimi življenji ali pa kaj 
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takega. Pozitivna stran bad tripa, je, da sem posledično 

spremenil svoj odnos do smrti, umiranja in pa 

posledično tudi do življenja. Ni pa tako, da bi govoril 

o bad tripu samem po sebi. 

Še nedolgo nazaj, sem imel izkušnjo, ki bi jo nekdo 

utegnil klasificirat pod bad trip. Kaj sem skadil nimam 

pojma. Dobim od frendov vsake toliko nekaj malega, 

in ker ni vedno prilika taprava, da bi to kadil, so se te 

stvari počasi nabirale. Od tistega sem enkrat nekaj 

skadil in po pol ure, je bilo tako, da me v bistvu ni več 

bilo. Vse je kar bilo, sem bil ena točka zaznave, ki jo 

je šiftalo med različnimi tokovi informacij ali pa med 

različnimi realnostmi. Od cele izkušnje nisem imel nič 

kaj dosti, ker je šlo vse skupaj tako hitro, kot npr., 

predstavljaj si, da sediš na express vlaku, ko pogledaš 

ven in vse kar vidiš so samo črtice, ko šiba pokrajina 

mimo. Jaz sem bil ena točka, mimo mene pa so šibale 

te pokrajine. To se je dogajalo če sem imel odprte, 

zaprte oči, ob prižgani luči,... Naenkrat pa me ni več 

motilo. Bil sem samo tisto nekaj kar je zaznavalo in 

tisto kar je zaznavalo.  

Pri psihedelikih nikoli v resnici ni enostavno, ko 

predeluješ svoje notranje sence. Namen psihedelikov 

je, da te vržejo v te notranje sence, zato, ker jih moraš 

videt, jih moraš prepoznat, da jih lahko ozavestiš in 

transformiraš. Težkih izkušenj je v bistvu veliko, 

ampak razum daje predznak, da je neka izkušnja 

pozitivna ali pa negativna. Ne gre se za to, da je nekaj 

pozitivno ali negativno, gre se samo za različno 

izkušnjo, ki jo je potrebno razrešit. Vsaka izkušnja je 

namenjena neki obliki transformacije, zdravljenje 

nečesa.  

Ne poskušam se toliko opredeljevat okrog težkih in ne 
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težkih izkušenj, ker to je v bistvu moja interpretacija 

te izkušnje. Izkušnja sama po sebi je v principu samo 

lekcija ali pa usmeritev ali pa kaj takega.  

 

 So vam na kakršen koli način psihedelične 

substance pomagale – pri čem in kako so pri 

tem pomagale? Se spremembe kažejo v 

vsakodnevnem življenju (kako opazite razlike, 

kakšne so te razlike,..) 

Ja, definitivno. Ena od stvari, ki bi jo omenil je ta, da 

sem s pomočjo psihedelikov drastično spremenil 

pogled na življenje. Težko razložim kako. Jaz sem 

človek, ki je zelo v glavi, 100x premislit, preden se 

enkrat odločit, milijon scenarijev preigrat, preden 

sprejet odločitev, itd. Ta podivjani um je bil izjemno 

močan in z uporabo teh razno raznih substanc in z 

razno raznimi izkušnjami je postajal vedno šibkejši. 

Ne bom rekel, da mi vedno uspeva, ampak sem 

bistveno manj v glavi. Bistveno manj razmišljam o 

tem kaj bo jutri, al pa kaj bo čez 5 let, kar bo, bo. Tisto, 

kar je bistveno je sedaj v tem trenutku. Tisto, kar lahko 

naredim in pa spremenim je zdaj. Ne tisto, kar se je 

včeraj zgodilo in ne tisto, kar se bo jutri dogajalo. Te 

izkušnje so me v bistvu bolj približale sedanjosti, ne 

bom pa lagal da sem v tem trenutku.  

Druga zadeva, ki se mi zdi omembe vredna, je 

drastična izboljšava samozavesti. Bil sem precej 

nesamozavesten in s pomočjo nekaterih teh izkušenj 

sem se znebil strahov, treme, strahu pred javnim 

nastopanjem in pa takih zadev. 15 let nazaj na faksu 

smo bili razred, od 25 do 35 ljudi, meni je bilo takrat 

muka zagovarjati seminarske naloge pred sošolci. 
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Sedaj mi ni več problem nastopati v polnih dvoranah. 

Pred 10-imi leti si na primer ne bi mogel niti 

predstavljati, da bom predaval pred 200 ljudmi. S 

časoma so te izkušnje odpravile moje strahove in 

tremo pred javnim nastopanjem.  

Te stvari sicer delujejo zelo subtilno. Pri tej izkušnji 

so mi pomagali psihedeliki in pa zavestno sanjanje. 

Psihedeliki so zaslužni, da sem se jaz sanjanja sploh 

lotil. Moj prvi stik s spremenjenimi stanji zavesti. 

Psihedeliki ti tudi na nek način lahko odprejo svetove, 

ki niso fizični. Sanje so pa zagotovo način, pot, kako 

v te svetove lahko prideš, tudi brez kakršnih koli 

substanc in pripomočkov.  

V osnovi pa je tudi na fizičnem nivoju zaznati 

spremembe učinkov psihedelikov. Na wachumi sem 

imel izkušnjo, ko sem doživljal nekaj takega, kot 

življenje samuraja. V predelu pljuč sem čutil, da so 

energijsko sulico iz mene potegnili in sem čutil, kot da 

bi dejansko nekaj iz mene vlekli. Mislim, da je bilo 

takrat z dihanjem ali s pljuči nekaj povezano, ne vem 

kaj točno. Dejansko sem potem tudi fizično odpravil 

problem. 
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Priloga 10: Transkript tretjega intervjuja s kodiranjem 

 Katere psihedelične substance ste že uživali? Po 

katerih najpogosteje posegate ter zakaj?  

Kanabis, Hašiš, Charas - THC,  

LSD, MDMA, 2-CB, 

DMT – Freebase, Changa, Ayahuasca, 

Gobe Psilocibe, Amanita Muscaria, 

Peganum Harmala (skupaj z gobicami, saj 

potencira njihov učinek) 

Salvia Divinorum 

 

Najpogosteje sem uporabljala kajenje Marihuane, 

ker mi je bila najbolj dostopna in mi je omogočala 

najlažje prehajanje v/iz spremenjenega stanja 

zavesti. 

Vse bolj se osredotočam na delo z Ayahuasco, ker 

mi predstavlja najobsežnejše področje zanimanja in 

ima name največji zdravilni učinek. Pripravek sem 

v obdobju štiridesetih mesecev pila 45-krat. Od tega 

sem bila 9 tednov na njeni dieti v džungli severnega 

dela Amazonskega porečja.  

Odkar sem se vrnila iz Peruja (februar 2017) 

uporabljam samo še psihedelike v obliki rastlin in 

gob oz. njihovih pripravkov (čaj, tinkture, pecivo). 

Druge substance me enostavno ne pritegnejo več, 

ker jih je Ayahuasca presegla. 

 

 Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih 

substanc?  

Zaradi želje po (samo)spoznavanju, učenju in 

preseganju ustaljenega. 

 

 

 

 

 

Uporabljeni psihedeliki 

 

 

 

 

 

 

Vzroki uživanja 

psihedeličnih substanc 

 

 

 

Pogostost uživanja 

psihedelikov 

 

 

 

Uporaba naravnih 

psihedelikov 

 

 

 

 

 

Vzroki uživanja 

psihedeličnih substanc 

 

 

 

 

 

 

VRSTA 

 

 

 

NAMEN 

UŽIVANJA 

 

 

 

KOLIČINA 

POTEK 

 

 

VRSTA 

 

 

 

NAMEN 

UŽIVANJA 



 

 

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. 

Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter 

koliko? 

S psihedeliki sem se spoznavala s tem ko sem jih vzela 

s prijatelji, sama in na obredih z usposobljeno osebo. 

Obdobje pred Ayahuasco je bilo zelo vihravo, a ob 

enem polno čudovitih uvidov. Začelo se je z zabavo in 

me postopoma preželo s poslanstvom, saj je življenje 

dobivalo smisel. Pričela sem se spreminjati v bolj 

odprto, vedro in samosvojo osebo.  

Na zaužitje se sedaj pripravim z nekaj dnevno dieto 

pred zaužitjem psihedelika (pri Ayahuasci je ta 

obvezna in bolj restriktivna) – ne jem sladkorja, mesa 

in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, 

pekočih začimb in vnaprej pripravljene hrane.  

Priprava zaobsega tudi mentalno in emocionalno 

stabilnost – spočitost, prisebnost, polno zaupanje vase, 

skromnost in spoštovanje. Oddaljim se od 

motečih/stresnih dejavnikov npr. televizor, računalnik, 

mestni vrvež. Vedno pazim, da imam zadosti časa, ki 

ni obremenjen s kakršnimi koli obveznostmi, to pomeni 

da si vzamem prost dan pred in po psihedelični izkušnji.   

Za prostor izkušnje poskušam izbrati karseda mirno 

okolje. Zelo rada sem v gozdu, nekje na samem, izven 

pešpoti. Pomembno je, da mi prostor omogoča varnost 

in sproščenost.  

Priprave jemljem resno, saj omogočajo stabilnost in 

posledično večjo uspešnost pri prejemanju spoznanj. 

Količina je odvisna od vrste psihedelika, psihofizične 

pripravljenosti in trenutnih življenjskih dogodkov 

(razmer). Odločam se intuitivno. Spočetka so bile doze 

zelo visoke, dokaj pogoste (1-krat na 14 dni, Marihuana 
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večkrat tedensko). Kasneje pa sem spoznala, da globina 

izkušnje niti ni odvisna od količine, temveč od našega 

prenašanja učenj v vsakdanje življenje. 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične 

(določen) psihedelik delovati? 

Psihedelično doživljanje sega izven lingvističnih 

konceptov. Ker se naša realnost sestoji iz percepcije, je 

pri uporabi psihedelikov bistvena ravno sprememba 

zaznave. S tem ko se spremeni zaznava (percepcija), se 

spremeni tudi naše doživljanje realnosti. Bistvena je 

torej izkušnja, ki pusti neizbrisen pečat, saj doživimo 

nekaj kar je povsem individualno in unikatno. 

Čutenje je velikokrat podobno sinesteziji večih čutil in 

dodatne presežne komponente, ki vse to poveže. 

Presežno poimenujem transcendenca, ki se jo lahko 

doseže tudi z različnimi duhovnimi praksami. Razlika 

je le v tem, da je pri duhovnih praksah pot do tja bolj 

postopna, z uporabo psihedelika pa je sprememba 

stanja oz. realnosti nemudna. 

Ker sem sprva psihedelike jemala na zunanjih psy-

trance žurih, je bil v ospredju izražanja ples. Nikoli 

nisem bila pristašica kakršnega koli plesa, tu pa je bilo 

drugače. Vse je teklo z atmosfero, gibi so bili 

nenavadno usklajeni z ritmom, melodijo in navsezadnje 

z razpoloženjem. Bilo je kot bi se v ples zlilo vse kar 

sem in za kar si prizadevam - definitivno so bile to zelo 

katarzične izkušnje, vredne zabave in veselja, ki se je 

ob vsem tem sproščalo. Bila sem samouk in se sproti 

spreminjala v smeri odgovorne uporabe, ki mi omogoča 

vse globlje izkušnje.  
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Kar doživljam je odvisno od substance, razpoloženja in 

okolja. Pri Marihuani gre za relaksacijo in lucidnost, pri 

Gobicah je prisoten valujoč občutek sožitja in 

povezanosti, pri MDMA-ju izstopa empatija, pri LSD-

ju je v ospredju sprememba čutne zaznave in njena 

razumska interpretacija, pri kajenju Salvie Divinorum 

sem vedno primorana brezmiselnega stanja zavedanja, 

pri DMT-ju pa posežem v energetsko matrico (druge) 

realnosti. 

 

Menim, da so učinki droge vedno tesno soodvisni z 

našo notranjostjo. Gre namreč za vzpostavljanje 

odnosa, kjer je veliko odvisno od našega zaupanja in 

prepuščanja. Vsak odnos se najprej začne z odnosom 

do sebe – ali smo iskreni do sebe, ali živimo po svoji 

volji, ali znamo postavljati meje ipd. Psihedelike v večji 

meri smatram kot pripomočke za samorefleksijo. 

Zanimivo je, da je zdravilno že samo sprejemanje in 

odpiranje izkušnji, ki presega našo konsenzualno 

realnost. Zaviranje ali poskušanje blokiranja 

doživljanja, pa lahko pusti posledice, ki jih kasneje 

veliko težje predelamo. Psihedeliki so na splošno 

substance, ki odpirajo vrata našemu nezavednemu, zato 

je blokiranje izkušnje kontradiktorno njihovemu 

namenu.  

Zelo pomemben je tudi oseben namen zaradi katerega 

bom sploh zaužila določen psihedelik. Pogosto se 

prepustim izkušnji kar mi omogoča, da dobim tisto, kar 

v danem trenutku najbolj potrebujem. Na neki stopnji 

sem namreč spoznala, da je vse kar imamo sedanji 

trenutek in ta zadostuje, če smo ga sposobni živeti 

zavestno. 
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Predpogoj vsakega zdravljenja je ozaveščanje 

problema oz. ugotavljanje od kje ta problem izvira. 

Psihedeliki pogosto ojačajo določen simptom, zato da 

se mi z njim soočimo. Slednje je lahko izjemno 

neprijetno npr. v primeru oseb z anksioznimi motnjami. 

Pri meni je bilo večina izkušenj izjemno svetlih in 

pozitivnih, saj sem imela težave z zadržanostjo in nizko 

samozavestjo. Učinki so bile duhovite in celo igrive 

izkušnje, ki so segale izven logičnega, linearnega in 

racionalnega področja. Izkušnje so zelo pripomogle k 

večji volji do življenja in ustvarjanju lastne identitete. 

Spoznala sem, da zdravljenje pomeni ustvarjanje 

ravnovesja – poenostavljeno rečeno sem se osebno zelo 

(če ne preveč) zavedala teme in dobila svetlobo. 

Duhovna plat življenja se je razgrnila v izkušnjah 

duhovnosti same. 

 

Psihedeliki v veliko primerih učinkujejo na zelo 

duhovit način in rešitve se izkažejo kot zelo preproste. 

Ponavadi nam ravno naš razum ne dovoljuje ali celo 

preprečuje pogledati na stvari iz drugega zornega kota. 

V območju psihedelične izkušnje je veliko več 

različnih interpretacij tega sveta, širše polje dojemanja 

in razumevanja dogodkov, ki so nam v preteklosti 

povzročili blokado, zaradi katere smo posledično 

postali ohromljeni v našem doživljanju in izražanju. 

Pri Ayahuasci in Salvii Divinorum se je zgodilo, da se 

mi je ves mentalni svet 'resetiral', bilo je kot da sem za 

trenutek izgubila ves spomin - nisem vedela ne kaj sem, 

ne kdo sem, ne kje sem, ne zakaj sem, ne kako sem do 

tja prišla, ne kaj je bilo prej, ne v čem je sploh smisel.. 

To je stanje, ki mi je zelo tuje in neprijetno, zato 
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poskrbim, da se nahajam v varnem okolju in z ljudmi 

ki jim zaupam. 

 

Zdravljenje v Amazoniji dojemajo zelo drugače, saj je 

ljudem povsem samoumevno, da morajo v prvi vrsti 

sami prevzeti odgovornost, medtem ko se v Zahodnih 

civilizacijah odgovornost prepušča zdravniku. 

Amazonski sistem zdravljenja je našemu dojemanju 

zelo težko razumljiv. Namesto na zdravljenje simptoma 

se skoncentrira na odkrivanje in zdravljenje vzroka 

bolezni, ki ruši ravnovesje bodisi na fizičnem, 

mentalnem, emocionalnem ali duhovnem nivoju. 

Pripravek Ayahuasca nam torej odpre in podpre 

samozdravljenje na vseh nivojih. Proces zdravljenja z 

Ayahuasco zajema tri dele: čiščenje, učenje in prenos 

učenja v vsakdanjost. Uči nas kako spremeniti način 

življenja, da živimo bolj umirjeno, da smo srečnejši in 

uravnovešeni znotraj sebe ter s svetom okoli nas. 

Večinoma postanemo bolj odprti do narave in 

sočloveka. 

 

Proces diete je način, kako izkažemo spoštovanje in 

pripravljenost za zdravljenje z Ayahuasco in drugimi 

rastlinami učiteljicami. Da lahko prejmemo, se 

moramo biti najprej pripravljeni nečemu odpovedati. 

Dieta ne pomeni zgolj prehranskih restrikcij (brez soli, 

sladkorja, sadja, mesa, mleka, pekočih začimb, 

konzervirane in procesirane hrane, kave, pravih čajev, 

alkohola, nekaterih zdravil in večine prepovedanih 

drog). Dieta je tudi odmik oz. izolacija od motečih in 

stresnih dejavnikov, ki nam sicer preprečujejo, da bi se 

poglobili v svojo notranjost. Potek dela se odvija na 

zelo osebni ravni. Ker je velik poudarek na počivanju 
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in spanju, se delo odvija tudi med sanjanjem. V 

džungelskem zdravilskem centru sem bila nastanjena v 

svoji kolibi s posteljo, mizo, stolom in straniščem. 

Poleg obredov z Ayahuasco (3-krat tedensko) sem pila 

tudi čaj iz zdravilne rastline Ayo Sacha, ki je še dodatno 

podprla proces čiščenja, počivanja in odpiranja osebnih 

problemov. Tekom bivanja so me najedale misli in 

občutki, ki so ojačali problem, s katerim sem se morala 

soočiti in ga predelati..včasih se je zdelo kot bi bila 

'razštelana' na prafaktorje. Dejstvo je, da je Ayahuasca 

mojstrica manipulacije percepcije. Fizične šibkosti niti 

nisem čutila, podnevi sem se večkrat tedensko 

odpravila na večurne sprehode po notranjosti džungle. 

 

Obred z Ayahuasco se dogaja v zato narejenem 

prostoru, Maloki, ki omogoča namestitev do okoli 15 

oseb. Dogaja se ponoči, ko pade mrak in se zvoki 

džungle ter njenih prebivalcev dodatno okrepijo. Pred 

obredom smo udeleženci vedno prejeli rožno kopel, ki 

je pripomogla k energetskemu čiščenju. Prav tako k 

temu pripomore uporaba amazonskega tobaka, 

Mapacha, ki ga zdravilec uporablja tudi med obredom 

za zaščito in zdravljenje. Maestro (vodja obreda in 

zdravilec, ki je tekom številnih diet z rastlinami 

učiteljicami vzpostavil močno vez ter prejel njihove 

vibracijske kode) med obredom poje in žvižga pesmi 

imenovane Icaros. Uporabljajo se npr. za vodenje 

energij, zaščito in priklic določenih duhov, ki naredijo 

potrebno zdravljenje. Zdravijo v bistvu duhovi rastlin, 

entitet in zaveznikov s katerimi je Ayahuascero tekom 

večdesetletnega uka vzpostavljal razmerje. Žvižganje 

lahko med drugim deluje tudi kot skalpel pri operaciji. 

Za ritem spremljavo uporabljajo šelesteče glasbilo 
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narejeno iz listov podrasti imenovano Sakapa. Tekom 

obreda, ki traja približno 2-4 ure, se vzpostavi 

skupinska dinamika in nudi občutek pripadnosti ter 

medsebojne podpore. Občutek časa je lahko povsem 

zamegljen. Kar mi je posebej všeč pri obredu je močan 

občutek varnosti in zaščite, saj je delo s tovrstno 

Medicino brez ustreznega vodstva lahko izjemno 

nevarno.  

 

Čiščenje je sestavni del obredov in diete. Na fizičnem 

nivoju se čistimo strupenih snovi, okrepimo vse načine 

kroženja energij in snovi v telesu ter ojačamo imunski 

sistem. Oblike čiščenja variirajo od posameznika do 

posameznika in vključujejo bruhanje, drisko,  potenje, 

tresenje,.. Na energetskem nivoju, je delo lahko veliko 

bolj neprijetno, saj se moramo soočiti z našimi 

šibkostmi (strahovi, dvom, žalost, jeza, zavist), ki jih 

sprostimo s smehom, jokom, kričanjem. Na tak način 

se sproščajo energetske blokade, ki nam onemogočajo 

stvari videti takšne, kakršne so, saj običajno doživljamo 

in umevamo skozi filtre predsodkov ter strahov. V 

kolikor želimo dolgoročne spremembe, se moramo s 

problemom ukvarjati dalj časa, ker je prenašanje 

'posodobitev' v vsakdanje življenje osrednjega pomena. 

 

Okrevanje se odvija postopno in v obliki procesov. 

Zgodi se namreč, da ne zdravimo samo zdajšnjega 

življenja, pač pa tudi prejšnja. Zdravljenje lahko obsega 

predporodno izkušnjo, vzorce, ki smo jih podedovali in 

so se prenašali skozi različne generacije ter arhetipske 

vzorce, ki izvirajo iz kolektivnega nezavednega. 

Odvisno koliko časa smo pripravljeni vložiti in kako 

daleč smo pripravljeni iti. 
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Del zdravljenja so tudi učenja, ki so tekom diet veliko 

jasnejša in bolj specifična. Prejmemo jih v obliki 

informacij, ki so nam jasno predane in šele ko smo 

nanje pripravljeni – ko smo jih sposobni tudi pravilno 

razumeti. Med obredi sem videla dogodke, ki so se že 

zgodili, občutila povezave s prejšnjimi življenji in 

imela stik z umrlimi. Znašla sem se v drugih prostorih, 

kjer čas ne obstaja. Jasno mi je bilo, da je najbolj važna 

pot in da na nekem nivoju hodimo sami sebi na proti. 

Ayahuasca mi je torej pokazala pot samospoznavanja, 

učenja in mi je v veliko pomoč pri osebni rasti. 

Zdravljenje z Ayahuasco dojemam kot zdravljenje na 

fizičnem nivoju in proces duhovne rasti. 

 

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter 

kakšne so (bile) posledice?  

Gledano nazaj so bili pri meni negativni učinki, ko s 

psihedeliki nisem več čutila iste povezave kot sprva. 

Do neke stopnje so bile izkušnje nadvse spodbudne, 

navdihujoče, lepe in pristne. Po obdobju dveh let 

pogoste uporabe, pa se mi je pričelo dozdevati, da se je 

izgubila vnema ali intenzivnost prejšnjih izkušenj. 

Vmes sem se srečala tudi z obredom Ayahuasce in 

občutek sem imela, da so bile prejšnje izkušnje samo 

'predjed', saj se po intenzivnosti in obsežnosti nikakor 

niso mogle primerjati s tem, kar mi je pokazala 

Medicina. 

Nisem imela več druge izbire kot spremembo 

življenjskega sloga (odpadla so prepričanja, predsodki 

in strahovi, ki so me ovirali pri svobodi), kar mi je 

omogočilo potovanje k določenemu zdravilcu v Peruju.  
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Negativne učinke vidim, ko ljudje ne naredijo 

potrebnih korakov, ki bi omogočali nadaljnjo 

osebnostno rast. Velikokrat se zgodi, da ostanemo 

indiferentni do svojih pomanjkljivostih, ko prezremo in 

zatajimo pri delu, ki zahteva spreminjanje navad in/ali 

soočenje z našimi šibkostmi. 

Psihedeliki imajo potencial tudi za grajenje iluzij, ki se 

izrazi ob neodgovorni ali celo nevarni uporabi in 

vprašljivem namenu (npr. beg pred resničnostjo).  

Vsak posameznik ima svoj ritem in možnost odločanja. 

Spremembe niso mogoče cez noč in zahtevajo od nas 

prevzemanje odgovornosti za delo na sebi, ki zahteva 

vložen trud, odločenost, voljo,  potrpežljivost, 

vztrajnost in pogum. 

 

 So vam na kakršen koli način psihedelične 

substance pomagale – pri čem in kako so pri tem 

pomagale? Se spremembe kažejo v 

vsakodnevnem življenju? 

Trdim lahko, da sem s psihedeliki odraščala od 19. do 

22. leta. Šlo je za vedoželjnost, navdušenost in 

zanesenjaštvo. Zagotovo so pripomogli k boljši 

samopodobi.  

V otroštvu sem bila zaradi izjemno zaščitniške matere 

zelo omejena. Obdana sem bila z restrikcijami, ki so 

ohromile mojo voljo po življenju in kakršnikoli 

participaciji v socializaciji. Psihedeliki so se mi 

pomagali znebiti okov pričakovanj, ki so jih od mene 

terjale avtoritete. Navdihnili so me za svobodo in 

ljubezen brez pogojevanja. Pokazali so mi pristnost 

življenja, ki je v skladu z naravo in mi podarili življenje 

izpolnjeno z veseljem, preprostostjo ter iskrenostjo. 

Stik s seboj mi je omogočil, da sem se osamosvojila do 
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te mere, da sem končno lahko zaupala sebi in svojim 

občutkom. 

Ayahuasca mi je pokazala pot samouresničitve in 

notranjega miru. V roku dveh let od prvega pitja sem 

bila nastanjena v džungli kamor sem srčno hotela 

potovati in opraviti dieto. Po 9-tedenski dieti mi je bilo 

jasno, da sem doživela transformacijo in razčistila z 

zadevami, ki so mi prej dajale zgolj lažno oporo 

(alkohol) in me ovirale pri samostojnem razvoju 

(starši).  

Ena od ključnih sprememb je bila popolna opustitev 

pitja alkohola, zgodilo se je povsem spontano in 

zavestno. Alkohol mi je predstavljal kompenzacijo za 

nizko samozavest, dvom vase in me naredil čustveno 

ohromljeno. S slednjim sem se bila zares primorana 

ukvarjati šele v džungli. 

Prihod nazaj v Slovenijo me je soočil z nujnostjo po 

neodvisnosti in prehodu v odraslost, ki mi bo 

omogočal, da se razvijem v odgovorno osebo po svoji 

volji. Čeprav je bil povratek izredno stresen in sem 

imela občutek, da najtežje šele prihaja, sem bila zelo 

podprta pri uvajanju sprememb. Nekatere so se izrazile 

čisto spontano, npr. alkohola in tobaka se nisem niti 

dotaknila, za meso in mesne izdelke nisem imela več 

nobene želje ali potrebe. Sladki produkti so v večini 

odpadli, prav tako vsa hitra hrana in kava. Kozmetiko 

so zamenjali povsem naravni produkti. Prenehala sem 

z uporabo vseh nenaravnih oz. laboratorijsko pridelanih 

psihoaktivnih substanc, skoraj za leto sem prenehala z 

uporabo Marihuane. Mesec po vrnitvi je sledilo 

obdobje, ko sem se odselila od staršev in si kasneje 

našla zaposlitev na prostem v gorah ter tam tudi delno 
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prebivala. Oddaljila sem se od prijateljev in družine, 

kar je pripomoglo, da sem se lahko toliko bolj 

osredotočila nase. Bilo je naporno, a zelo potrebno, da 

so se lahko vzpostavili temelji za bolj prizemljeno in 

neodvisno življenje v ravnovesju.  

Prenašanje in manifestacija osebne transformacije v 

vsakodnevno življenje se odvija počasi in predstavlja 

veliko izzivov. Kljub temu pa sedaj vem, da je ključ do 

dolgoročnega zdravja celostnost. Življenje jemljem 

veliko manj dokončno, saj vem da je vse del učenja in 

razvoja. Poudarek dajem zdravi prehrani, gibanju in 

delu, ki mi omogoča, da se počutim notranje 

izpolnjena. Slednje terja potrpljenje, vztrajnost in 

pogum za nadaljevanje. Čeprav je veliko 

odpovedovanja in težkih preizkušenj, se počutim 

hvaležna za vse kar se je zgodilo. Z veseljem se učim 

živeti čim bolj prisotno, povezano, v harmoniji s seboj, 

z drugimi in navsezadnje z Naravo, ki nam (zaenkrat 

še) omogoča tukajšnje domovanje. 
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Priloga 11: Transkript četrtega intervjuja s kodiranjem 

 Katere psihedelične substance ste že 

uživali? Po katerih najpogosteje 

posegate ter zakaj?  

DMT, ayahuasca, San Pedro oziroma 

wachuma, MDMA in gobice. 

Težko rečem, katere najpogosteje. Mene to 

naravno pelje, tako kot pride. Vsak psihedelik 

je za nekaj dober, ni pa vse za vse in mislim, 

da pride prava zadeva k tebi, tista ki jo rabiš. 

 

 Zakaj ste se odločili za uživanje 

psihedeličnih substanc?  

Nisem se odločil zavestno, ampak je kar 

prišlo. Bila je priložnost, da bi gobice jedli in 

smo bili s kolegi vsi za. Takrat sploh nisem 

točno vedel kaj je to, ker drugače bi se temu 

uprl.  

Potem, ko vzameš, začneš sumit, da stvari 

niso take, kot ti misliš da so, nato pa pride 

radovednost iz te izkušnje. Lahko prideš tudi 

do faze drogiranja, skozi katero gre po moje 

marsikdo, tudi zase govorim. Ko še nisi 

pripravljen tega resno jemati, začneš 

pretiravat, ampak moraš počasi. In tukaj 

nastane problem, pri katerem lahko tudi 

ostane, če ne znaš iti globlje ali pa da ne 

razumeš. To je lahko škodljivo, ker ti lahko 

sprožijo kakšne psihične zadeve, saj ti 

psihedeliki nekaj nakopljejo ven in če tega ne 

predelaš in greš še kar naprej, se lahko 
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odzemljiš. To pomeni, da ne znaš več 

funkcionirat tukaj in zdaj, v tem zemeljskem 

življenju. Se pravi služba, plačevanje 

položnic, kuhanje, itd. ne znaš več poskrbeti 

zase, ko si »tam gor, med oblaki«. Ta problem 

nastane, ko ne znaš tega sprocesirat kar ti 

ozavešča in ker po takih substancah radi 

posegamo taki kot smo, v osnovi, bi rekel 

narkomani. Nekateri ljudje so zelo 

prizemljeni, drugi smo pa taki, ki smo imeli v 

mladosti veliko travm in ne želimo biti tukaj, 

smo odzemljeni ali pa shizoidni po 

karakterju. In taki, ki smo imeli v otroštvu 

veliko travm, to smo narkomani. Narkoman je 

pač nekdo, ki išče ljubezen, zato se drogira, 

da s tem začuti tisto toplino, ko je bil še otrok. 

To smo taki, ki nočemo biti tukaj, nismo 

pognali korenin in bi radi šli čim prej stran. In 

ko pride takšen človek v stik s psihedeličnimi 

substancami, je takrat zelo odprt in če nima 

nekoga, recimo psihoterapevta ali kakšnega 

prizemljenega človeka, ki bi ga varoval, da ga 

usmerja in mu svetuje ter da ga razume in mu 

pomaga čez travme, se lahko to za njega slabo 

konča. Lahko naredijo več škode kot koristi. 

In nevarnost psihedelikov je, da lahko 

privlečejo še kakšne duševne bolezni, lahko 

jih še poslabšajo, itd. V osnovi rabiš nekoga, 

da ti pomaga te zadeve prizemljit, sprocesirat 

in da te drži na tleh. Vse te ideje ki pridejo iz 

tega, morajo biti zrele, saj lahko pod vplivom 

psihedelika marsikaj izveš in če ljudje niso 

pripravljeni delat na psihedelikih, naredijo 
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skoraj več škode kot koristi. Vsako vizijo, ki 

vidiš, na primer na ayahuasci, ti s svojim 

umom interpretiraš, seveda na tisti način, ki ti 

je najbolj všeč. Ko pridejo vizije, jih iz tistega 

nivoja zavesti, ki ga imaš takrat interpretiraš 

in si pribiješ, da je tako, ampak je potem 

vedno obratno.  

Človek mora biti pripravljen iti v svoje 

občutke. Takrat zadeve delajo, drugače ne. 

Drugače je vse samo v glavi, je samo 

psihedeličen trip, na koncu je pa samo kaos. 

Jaz sem tukaj imel kratko fazo, sploh kar se 

tiče gobic. Dojameš, da psihedeliki niso 

zabava, nikoli! Lahko ti naredijo zabavo, 

vendar je nespoštovanje do same zadeve. Oni 

ti samo ogledalo kažejo. Npr. ti gobico poješ, 

ona ti prične nekaj kazati in namesto da bi si 

dovolil razumeti, kaj ti hoče pokazat, vse 

skupaj obrneš v zabavo in nesmisel. Ampak 

to so zelo resne in spoštljive rastline, nobena 

ni party zadeva. Razen če mogoče rabiš party 

da se pozdraviš. Pri tem nimam nič proti, 

drugače pa s temi zadevami ni šale.  

Psihedeliki so dvorezen meč, vsak ki 

konzumira psihedelike, bi moral imeti 

učitelja. 

 

 Kako pričnete z uživanjem 

psihedelikov oz. Kako se na to 

pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s 

prijatelji..), ter koliko? 
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Psihedelikov ne jemljem več sam. Jemljem s 

tistim, ki je sposoben vodit, nekdo ki to res 

razume in tam, kjer je varno okolje. Glavna 

naloga šamanov je, da poskrbijo za sveti 

prostor oziroma varen prostor. Če se ne 

počutiš varnega, se lahko zapreš in ne moreš 

delati.  

Pri tem ni nujno, da je ravno šaman tisti ki 

vodi, lahko je tudi prijatelj, če pozna zadevo. 

Pri teh zadevah izgleda dramatično in ti lahko 

oseba, ki nima izkušenj s tem prekine proces. 

Pomembno je, da človeka pustiš, čeprav 

izgleda grozno. Lahko se začne dret, rjovet, 

tolči, itd., ampak to samo ven iz njega gre. 

Lahko oseba tudi joče, cvili in prosi za 

pomoč, da ne mora več, ampak to je njegova 

lekcija. Z nekom moraš delat, ki ti da neko 

varnost, ne sme se ti pa v proces vtikat. Ker ti 

ne mora pomagat, tebe pelje ta zadeva. Lahko 

ti pomaga samo tako, da ti reče da dihaj, da 

predihaš stvari in se umiriš če pride panika ali 

kaj podobnega. Pri ayahuasci na primer 

pomagajo tako, da te opozorijo, v smislu da 

se umiriš, da greš nazaj vase, itd. Ne morjo pa 

tako pomagat, da oni kaj naredijo namesto 

tebe.  

Pripravim se z varovalno dieto, pri vseh 

psihedelikih. Vsaj tri dni prej jem lahko 

hrano, sigurno ne kave in sladkorja. Nekaj 

nevtralnega, da sem čim bolj čist, ker lahko 

zaradi tega na seansi globlje delaš in več 

narediš. V nasprotnem primeru lahko delaš 

pol seanse samo na čiščenju fizičnega telesa, 
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psihedelikov 

 

 

Pomen varnega prostora 

 

 

Pomembnost ustreznega 

vodenja 

 

 

 

Načini ozaveščanja 

 

 

 

Pomembnost ustreznega 

vodenja 

 

 

Pomoč med psihedelično 

izkušnjo 

 

 

 

 

Priprava na uživanje 

psihedelikov 

 

 

Pomen diete 

 

 

 

POTEK 

 

 

 

 

 

 

 

DOŽIVLJANJE 

 

POTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVLJENJE 



 

 

zato je pomembno, da je telo dobro hidrirano 

in pretočno. Varovalna dieta je tudi zaradi 

varnosti same, sploh če kdo kakšne tablete 

jemle ali kaj podobnega. Pomembno je tudi, 

da si čim bolj miren, ker takrat gre globlje. Če 

ti hočeš iti vase, moraš iti v svoj mir. Poleg 

tega se moraš sprostiti. Če nisi sproščen 

zadeva ne mora vate, ker imamo veliko 

ščitov, zato je potrebno, da ta oklep 

sprostimo. Moraš se sprostiti in dovoliti, da 

dela s tabo.   

Pred seanso grem tudi na sprehod v naravo. 

Tisti dan se tudi z nikomer ne ukvarjam, čim 

manj nepotrebnih interakcij in čim manj 

razburjenja. To je moja priprava.  

Namen tudi veliko pomaga. Ampak ne, da si 

eno uro pred ayahuasco hitro izbereš namen. 

Moraš se pripravit in prositi za namen, ko 

spiješ pa spustiš ta namen, se ga ne oklepaš 

več.  

Kar se tiče doze, jaz čedalje manj rabim, ker 

sem vedno bolj občutljiv. Bolj ko sem te 

zadeve uporabljal sem čedalje bolj občutljiv 

postajal in včasih je že dovolj, da ayahuasco 

samo vidim. Količino zmanjšujem, ker ne 

rabim toliko in niti si ne želim več tako 

močnih in dramatičnih izkušenj, ker tudi vem, 

da je to dolg proces. Ne izsiljujem z dozami 

ničesar več, raje vzamem manj pa sem potem 

v redu, kot da se še potem pobiram 10 dni. Ni 

toliko povezano z dozo, bolj je pomembno, da 

si ti sproščen in v miru.  
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 Kako in kaj doživljate in občutite, ko 

prične (določen) psihedelik delovati?  

Vsem psihedelikom je skupno to, da ti gredo 

v srce in ga odprejo. Pri psihedelikih je 

ponavadi tako, da je tisti začetni del oziroma 

prehod, cca. 30 min, lahko zelo neprijeten, 

sploh pri gobah. Lahko te trese, ti je slabo, 

lahko čutiš energije, ko te čisti, kot da ti po 

meridianih nekaj dela, kot električni tok na 

primer. Različne senzacije, skupno pa je to, 

da naj bi se po tem prehodnem obdobju 

odprlo srce. To se čuti tako, da pride v predel 

srca toplota in takšna vibracija, čuti se mehka 

energija, ni več slabosti, tudi umsko si v redu 

in ti je prijetno.  

Zdravljenje se pa potem začne, da greš tam, 

kamor te pelje. Vse kar pride je tvoje. To 

doživljaš z občutki. Glaven je občutek, lahko 

pa ta občutek spremljajo tudi vizije. To so ti 

občutki, ki jih moraš dati skozi, ki se morajo 

prečistit, jih moraš predihat.  

Lahko ti tudi pove ali pa pokaže kje imaš 

problem. Npr. Za zobe, lahko čutiš energijo, 

da v predelu zob tu in tam kaj drma, čutiš da 

imaš nekaj. Naredi ti diagnostiko, da se zaveš 

kje imaš kaj. Pozdravit te pa ne more, moraš 

sam najti stvari. 

 

Pri meni je s psihedeliki šlo že veliko ven, to 

zaznavaš energetsko, ko se energije 

sproščajo. Problem je, ker imamo mi v sebi 
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energije, ki nam ne koristijo in se jih držimo 

ali pa nočemo sprememb. Ko pa to spustimo, 

se čuti energetsko, da te stvari odhajajo ven, 

se osvobajajo, lahko tudi z vizijami vidiš, da 

gredo te zadeve ven in se počutiš olajšano.  

Zdravilen učinek psihedelikov opaziš tako v 

samem počutju, pri katerem vidiš koliko 

stvari si se znebil, rešil težkih emocij, zamer, 

itd., kot tudi v zavedanju. Rezultat je, da 

začneš stvari bolje razumeti, opaziš zadeve, ki 

jih prej nisi. Si zavesten in prisoten, tega ti 

sicer psihedelik sam ne more dat, ampak 

bistvo je, da ti začneš razumeti stvari in da 

dojameš, da ni vse naključje. Svet ni več splet 

nekih naključij in začneš videti, da se ti stvari 

dogajajo z namenom in ta igra, ki se jo greš 

takrat s psihedeliki, se začne dogajati tudi v 

realnem življenju, da veš kaj ti hoče nekaj 

sporočit in to ozavestiš in pozdraviš. 

Psihedelik te nauči, da ti iz notranjosti vse 

opravljaš, se pravi to kar je zunaj mene, je v 

meni. In to potem tudi apliciraš. Na začetku 

se ti ego upira, prideš pa do spoznanja, da se 

stvari vendarle dogajajo vse z namenom in 

začneš to potem iskati brez kakršnih koli 

substanc v sebi, razlog zakaj je to tako in se 

potem lahko sproti zdraviš. Začneš gledati na 

življenje kot na šolo in se učiš. Bolj ko 

ozaveščaš, bolj se učiš in je čedalje boljše, 

čedalje bolj sebe spoznavaš. Sploh pa nimaš 

več občutka, da si tukaj izgubljen, najdeš nek 

smisel. 
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Doživljanje pod vplivom psihedelika je 

odvisno od vrste in tudi od tega, kaj dela. 

Ayahuasca mi je vedno bolj na mentalu 

delala. To, kar ona počne, ta njen program je 

nad nami. Ti niti ne dojemaš, kaj ti ona 

pripravlja. To so misteriozna zdravljenja in 

mi tega ne bomo dojeli še dolgo časa. In pa 

tudi nikoli ni isto. Lahko še toliko spiješ 

ayahuasce, ne bo nikoli isto.  

MDMA pa zelo pomiri. Občutiš samo mir in 

toplino po celem telesu, odpre ti srce. Si v 

čistem miru in sam začutiš željo, da se začneš 

pogovarjat. Takrat ega ni, si samo v stanju, ko 

imaš odprto srce in niti pod razno si ne želiš s 

kom prepirati ali pa kaj mentalno premlevati, 

samo govoriš čisto iz srca. Pri MDMA imaš 

zares odprt pogovor in to zelo zdravi. Tudi po 

tem, še vedno čutiš mir in pozitivo, sploh v 

odnosih. Se mi zdi, da noben drug psihedelik 

ne naredi takšnega sočutja do drugega kot pa 

MDMA. Razbremeniš se, bolj čutiš ljudi tudi 

potem, ko učinki izzvenijo.  

Pri gobicah začutiš povezavo z naravo. Sploh 

če greš v naravo in vzameš gobice, dojameš 

da ti si narava, da nisi ločen, čutiš povezavo. 

To se občuti tudi pri ayahuasci.  

Delovanje psihedelikov je, na primer, pri 

ayahuasci tako, da te pelje recimo čez občutek 

strah, ali pa katerokoli negativno emocijo 

oziroma negativno doživetje, nekaj kar je 

pustilo negativni pečat v tebi, ki se ti potem 

vedno ponavlja. Ko ti neko travmo doživiš, 

ali pa nek neprijeten občutek, se tega 
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izogibaš, ampak ti ta realnost vedno znova to 

kaže, vedno znova prihajajo te zadeve k tebi 

in ti se jih pač izogibaš. Ayahuasca te pa tako 

spretno pripravi do tega, da prideš do tistega 

stanja, da se temu ne moreš izogniti. Takrat 

moraš to začutiti in dati ven. Lahko so 

entitete, lahko so samo emocije, jeza, bes,..., 

na tak način se čistiš, vendar ta proces traja. 

Ayahuasca ti dostikrat samo pokaže, čez kaj 

boš šel. Ona nalista energije, kot »preview«, 

kaj boš predelal v naslednjem času, ki prihaja. 

Dostikrat ti ni jasno in misliš da si to že 

predelal, ampak ona te samo čez energije 

spelje, da ti pokaže, da si sposoben, da boš to 

speljal. Potem pa se to pojavi brez ayahuasce, 

ker je učilnica tukaj, procesiraš skozi 

življenje. Greš isto skozi, kot na ayahuasci. 

Ona ti veliko nakoplje, v bistvu ti si v nekem 

takšnem stanju, ko niti ne veš, kaj se ti dogaja 

in pa zakaj se ti dogaja, to ti aya lahko pokaže, 

da se ti je dogajalo to zato in zato..vendar s 

tem še ni konec lekcije. Ti moraš to potem 

tukaj prizemljiti. Ona gre v bistvu v tvojo 

podzavest, čedalje bolj v globine in stvari 

nakoplje gor. Nekaj daš tudi takrat že ven, 

recimo nabrane, stare energije in pa take 

zadeve, drugo pa se ti potem začne tukaj 

dogajati. Aya je kot zelo stroga mama, je kot 

tista mama, ki želi najboljše za svojega otroka 

in te pelje skozi takšne zadeve, katere te mora, 

skozi proces za katerega ve, da ga zmoreš 

narediti.  
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Pri ayahuasci, kot pri vsaki zadevi je tako, da 

bolj ko se upiraš, slabše je. In če se upiraš, te 

bo ona pustila, da se boš ti z eno zadevo mučil 

3, 4 ure, dokler ne boš rekel da ne moreš več 

in da te ne briga. In takrat, ko se nehaš upirat 

procesu z umom in se popolnoma prepustiš te 

popelje do konca in takrat ozavestiš da si imel 

npr. napačno prepričanje. Zelo je močna, tudi 

za um, ko ti kaže pravo pot, se um tako upira, 

ti ga kar krivi, noče tega,... To so res težke 

borbe. Ayahuasca nikakor ni za zabavo. Ona 

je cela kača, če si predstavljaš, to je anakonda, 

to je tako močna energija, ko te pelje čez 

procese, do konca, do tistega stanja, da si 

otročiček in to ne samo enkrat, večkrat. Na 

začetku si misliš: zdaj bom pa jaz ayahuasco 

pil in mi  bo ona nekaj dala. Ayahuasca ti nič 

ne da, ona ti samo jemlje stran tisto, kar nisi 

ti. Ona te tako zminimizira, da tisti tvoj ego, 

pa kaj ti misliš da si,..., tako si majhen, kot 

makovo zrne. Ayahuasca vidi, kam te lahko 

pelje, pelje te tam, kar rabiš.  

Ena zadeva ki jo jaz pucam je ta, da ko sem 

bil otrok, je moja mama tako... me je imela 

rada pa me ni imela rada. Zdaj te imam rada, 

ker pač to počneš, zdej pa ko tega ne, te pa 

nimam, nisi moj, itd. Temu se jaz sedaj lahko 

smejim, ampak ti občutki, ki sem jih jaz takrat 

dobil od tega... otrok tega ne razume. On 

samo čuti - sedaj mi je toplo in prijetno ter 

varnega se počutim, kar naenkrat pa moje 

mamice ni,...  In če hočeš te zadeve pozdravit, 

te bo psihedelik peljal v te občutke, ni druge 
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poti. Katerikoli psihedelik ali ti bo to 

ayahuasca naredila ali DMT,..., moraš iti v ta 

občutek, kako je, ko izgubiš vso podporo, ko 

se počutiš nezaželjen na celem svetu, kot da 

te ni, kot da te noben ne mara. Ko greš v ta 

občutek, ga moraš sprejeti. To je v bistvu v 

tebi in moraš najprej ozavestit, da to obstaja, 

se pravi »ja, imam ta problem, to je moje«, 

sprejmeš to in potem moraš iti skozi ta 

občutek in osvetliti s svojo ljubeznijo do 

samega sebe. Tako se očistiš. Ayahuasca in te 

zadeve te v bistvu učijo in pripeljejo do tega, 

da ugotoviš kako ti sam sebe pozdraviš, učijo 

te, da boš potem ti brez njih v svetu obstajal. 

Te zadeve te ne zdravijo same. One so samo 

kot en vrhunski terapevt. Vodijo te noter, do 

težkih lekcij. Sploh ayahuasca. Ta te pelje v 

take zadeve da... groza.  

Ayahuasca je fantastično orodje, za 

spoznavanje samega sebe in za oklestiti ego. 

Pomaga ti, da se zaveš, da ti vse kreiraš, in vse 

upravljaš. Da vidiš, da je vse znotraj tebe, 

ničesar ni zunaj. Ayahuasca te pripelje do 

stanja, da vidiš, da si ti vse sam povzročaš. 

Vse te lekcije in vse to privabljaš s svojo 

energijo k sebi, zato je fantastično za um, da 

ti ga postavi. Ona te pelje tudi čez kaos, do 

enega stanja, da se ti skoraj zmeša v realnem 

stanju, da se naučiš umirit samega sebe. Nauči 

te, kako se umiriti, kako biti fizično poravnan, 

kakšna je povezanost s tvojim telesom in tem 

kako razmišljaš, itd., to je tisoč stvari. Ampak 

ayahuasca, odvisno tudi od šamana, je za 
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čiščenje težkih emocij, za postavljanje 

mentala in je fantastična za razblinjanje ega. 

Zato se bom sam vedno vračal k ayahuasci, 

zato, ker druge zadeve ti ne morejo to 

narediti, kar ti ona z egom naredi.  

V primerjavi z ayahuasco pa so gobice čisto 

drug spirit. So nagajive, ampak takrat, ko 

gredo notri, so lahko isto močne kot 

ayahuasca. Tudi one te  lahko peljejo do 

konca. Ko te peljejo do konca imaš tudi 

občutek, da umreš oziroma da umiraš. Gobe 

te razgrajujejo, imaš občutek, kot da trohniš, 

razpadaš. Ampak ko te zagrabijo, moraš iti 

skozi proces, takrat nimaš izbire in potem je v 

redu. Peljejo te v občutke, ki ti nikakor ne 

pašejo in bi šel rad ven iz tega pa ne moreš. In 

pride tisti obupan občutek, ko predeluješ. 

Takrat imaš tudi občutek da boš umrl, 

oziroma razpadaš, trohniš. Da pride do tega, 

ne rabiš veliko, cca. 2g gobic.  

Sem pa tudi že probal microdosing, ampak je 

pri temu problem, da ti stvari samo gor spravi, 

razgradi pa ne in se ti samo nabira. S tem ne 

greš čisto skozi proces, ker bistvo je, da moraš 

iti do konca, da se to spuca, v nasprotnem 

primeru ti tisto potem ostane.  

Ena izmed najtežjih psihedeličnih izkušenj pa 

je ego smrt. Ego smrt je vedno bitka. V tem 

procesu te samo jemlje. Jemlje ti recimo tvoje 

misli, lahko te muči eno uro, da pride do 

stanja, da samo še dihaš, ampak tukaj še ni 

konec, tudi »jaz« gre, ta ideja o sebi, kdo si ti. 

Niti slučajno ni prijetno, niti ni lahko. 

Zdravljenje z 

ayahuasco 

Odnos do ayahuasce 
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Dejansko umreš, ni te. 

Ko ti sebe izgubiš, postaneš vse. To da 

mislimo da smo ločeni, je samo ego, ubistvu 

smo vsi skupaj samo eno. Ko gre ego, je samo 

enost. Ni več jaz in ti, ni več identifikacije »to 

sem jaz«. Težko je o tem stanju kaj povedat. 

Je pa sigurno strašansko olajšanje, ker si 

svoboden, ker si vse. Občutek, kot da si vpet 

v vse skupaj. Čisto si svoboden, nima te o 

ničemer več skrbet, ker te itak ni. Ni več 

nikogar ki bi umrl, ničesar ni več, ni te, ne 

obstajaš.  

To sem doživel že na ayahuasci in na gobah.  

Na gobah je izgledalo tako, da sem skozi 

porodni kanal šel in sem mislil da bom umrl. 

Vse mi je vzela, ničesar več nisem imel, samo 

še dihal sem. In čutil sem, da me čedalje bolj 

zateguje, takrat še sploh nisem vedel kam 

grem. Kot da bi te kača pojedla, čedalje bolj 

utesnjen si. Potem ne moraš več razmišljat, 

vse je krnekaj, mental se ti enostavno 

razstrešči. Potem si rečem, da vsaj še diham 

in nato še to vzame. Pelje te do konca, še dah 

ti vzame. Ne moraš več vdihnit, ker vedno ko 

izdihneš te malo stisne, vdihneš čedalje manj, 

potem se mučiš in bi rad vdihnil pa več ne gre, 

potem pa popustiš. Potem sem se rodil spet. 

Pri ego smrti izgubiš identiteto, to idejo o 

sebi. Pri taki izkušnji potem vidiš, da to kar 

misliš da si, je samo ideja o tebi. Sebe bolj za 

rezervo jemlješ, ne jemlješ se več tako resno. 

Ker prideš do nekega spoznanja, da je to samo 

ideja, to kar si. 
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 Ste doživeli negativne učinke 

psihedelikov ter kakšne so (bile) 

posledice? 

Psihedeliki te lahko odzemljijo. Treba je 

paziti, da se zavedaš, da delo s tem ni šala in 

da ni čudežna palčka ampak vseeno traja kar 

dolgo časa, da se pozdraviš, ni to za vikend na 

ayahuasco, potem pa je vse v redu. Ko se mi 

zdravimo, vse generacije za nazaj zdravimo. 

Tukaj je ogromno dela.  

Tudi sam sem bil premalo ozemljen in če ne 

bi imel partnerke, ki mi je pri tem pomagala, 

bi lahko šel v svet domišljije, namišljen 

svet,...  

Po Amazoniji, kjer smo dva tedna, vsak drug 

dan pili ayahuasco, sem doživel velik kaos. 

Eno leto totalen kaos v glavi. Preveč misli, 

preveč vizij, ukvarjanje s tem kaj je tista 

vizija, pa ego,... vnet ego, vnet um. Tisoč 

stvari, katera ni nikamor pasala, totalen kaos 

v glavi.  

Drugače pa to ne dojemam več kot negativno. 

Dejansko ni nekih takih negativnih izkušenj, 

vse te samo uči. Ni negativno, je pa 

neprijetno. Preveč sem hotel in prehitro, ne 

moraš tam vse na hitro rešit, ampak moraš 

tukaj prizemljit.   

Dostikrat sem mislil, da se mi bo zmešalo, ker 

so bili tudi taki procesi, da mi je grozilo, da 

me bo kap. Bilo je zelo težko. Težko je um 

obvladovati, da se znaš umirit pri teh zadevah, 
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da ne greš preveč v mental. Ker si lahko 

ustvariš tak kaos, da zelo težko prideš iz 

njega. Da pa bi imel kakšne posledice zaradi 

tega pa ne. Zdaj sem v redu, kaos je bil, dokler 

nisem šel čisto v mir. Naučiti se moraš 

upravljati z umom, kako tvoje misli vplivajo 

na počutje, itd. Je pa bila huda lekcija. Učiš se 

obvladovati samega sebe. Ne boriš se z 

mislimi in nehaš se borit sam s sabo, takrat 

prideš v mir.  

To je najbolj slaba zadeva. Ne bom rekel da 

je negativna, je bila pa zelo težka.  

 

 So vam na kakršen koli način 

psihedelične substance pomagale – pri 

čem in kako so pri tem pomagale? Se 

spremembe kažejo v vsakodnevnem 

življenju (kako opazite razlike, kakšne 

so te razlike,..) 

Veliko. Na primer, čeprav fizično tega še 

nisem naredil, sem bil po dveh letih, ko sem 

bil nazadnje na kaktusu, končno sposoben, da 

sem domov poslal svetlobo. Kar pomeni, da 

iskreno pošlješ zahvalo domov, ne glede na 

to, kaj se je dogajalo in kakšno je bilo 

otroštvo. Sam sem namreč imel zelo slabe 

izkušnje, sem dejansko od doma zbežal. 

Ampak sem rabil dve leti, da mi je to končno 

uspelo in sedaj zelo čutim, da sem dobil nazaj 

povezavo z materjo, tudi z očetom, s sestro pa 

še ne. Zame je edino in pravo zdravljenje 

takrat, ko imaš ti ozdravljen odnos z tvojimi 
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starši. Pri sebi čutim, da se odnosi urejajo in 

da sem sposoben to narediti, da imam to moč, 

da sem se sposoben iskreno pogovorit s starši 

in vzpostaviti z njimi pristen odnos.  

Psihedeliki so mi pri tem pomagali tako, da so 

me peljali in videl sem kaj se je dogajalo. 

Potem sem to sprejel, ker vidiš, da so ti dali 

tisto, kar so ti lahko dali.  Tako kot sem jaz 

ranjen od njih, tako so bili oni ranjeni od 

svojih staršev in tako naprej. Zaveš se, da smo 

itak vsi ranjeni in vsi trpimo.  Dobiš željo, ko 

ne želiš več trpeti ne ti, ne drugi. Da ne želiš 

več tega.  In ko greš noter, vidiš da imaš 

možnost to pozdravit, vendar to šele takrat, ko 

dobiš dovolj ljubezni do sebe, da lahko 

zadeve zdraviš znotraj sebe. Ko vidiš da imaš 

moč stvari pozdraviti, potem si tega ne želiš 

več, ti ne paše več. Ko ti nimaš zavedanja, da 

to sploh lahko spremeniš, mogoče takrat 

sploh nočeš tega, ker ti je preveč boleče. 

Skozi to bolečino sem moral iti in zdaj vem, 

zakaj se je on tako počuti in zakaj je on to 

naredil in pa da ni mogel drugače takrat. 

Začne se pa vse pri sočutju do sebe. 

Ayahuasca te pelje dokler ne boš ti tega dojel, 

da se moraš imeti rad. Pri tem so mi 

psihedeliki zelo pomagali. So bile pa težke 

preizkušnje. Ali ti na mental pritisne, da 

misliš da se ti bo zmešalo, in to, ko me je 

peljalo čez tisti kaos neskončen, ko se ti 

enostavno vse podira, ko ni nič več štimalo, 

ko gre res, res čisto vse narobe, ko si že čisto 

na koncu, se lahko samo še sebi zahvališ, da 
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vse to zdržiš, in potem vidiš, da se takoj boljše 

počutiš. 

Psihedeliki so veliko pripomogli k temu, da 

se imam rad, da sprejemam samega sebe, da 

se cenim, da sem avtentičen. Dali so mi 

veselje do življenja, povezanost z naravo in z 

vsem. Stran so mi dali strahove - na primer 

strah pred smrtjo, itd. Vse se mi postavlja v 

življenju.  

Seveda se kažejo spremembe tudi v 

vsakodnevnem življenju. Fajn mi je, prej mi 

ni bilo. Prej sem bil čisto izgubljen, bil sem že 

v neki depresiji, čist na dnu. Ko nimaš ničesar 

urejenega v življenju in ko ne veš zakaj. Sedaj 

se odlično počutim, vem da lahko naredim 

nekaj. Super mi je.  

Ko pa sem bil na dnu, so me psihedeliki rešili. 

Gobice so me zelo povezale z naravo. Ko 

dobiš občutek, da vidiš, da stvari niso takšne, 

kot misliš da so. Ko dobiš prahec zavesti, 

začneš dojemati drugače vse skupaj  in pa 

čutiti. Sebe začutiš drugače. Sploh ta 

povezava z naravo. Veliko sem začel hoditi v 

naravo in mi je pomagalo.  

Mene so rešile, ne morem pa trditi, da bodo 

vsakega, če je na dnu. Lahko zadeve tudi 

poslabšajo. Če se hočeš zdraviti s psihedeliki 

rabiš nekoga, ne moraš se sam zdraviti. To ne 

gre. Ali rabiš stabilnega, prizemljenega 

partnerja,..., nekoga rabiš  
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Priloga 12: Transkript petega intervjuja s kodiranjem 

 Katere psihedelične substance ste že 

uživali? Po katerih najpogosteje posegate 

ter zakaj?  

Uživala sem Ayahuasco, Juremo ter Sapito (Toad 

- Bufo Alvarius). Redno uživam Ayahuasco, 2x 

na mesec v obredih, v izrednih primerih tudi 

večkrat na mesec. Sem članica skupine Santo 

Daime, Ceu da Lua Cheia iz Sao Paula, kjer s 

slovensko skupino sledimo njihovemu koledarju. 

Tako 2x na mesec, 15. in 30. izvajamo obrede 

Koncentracije, kjer pojemo pesmi ter meditiramo 

v tišini. S tem se učimo skozi osebne in skupinske 

transformacije in zdravljenja. Dvigujemo zavest. 

Obredi imenovani Koncentracija se izvajajo po 

celem svetu 15. in 30. v mesecu, tako še dodatno 

pridobivamo pomoč in zdravljenje od drugih 

skupin. Ta obred je izjemno varen, zadeva je 

naštudirana do potankosti. Učimo pa se tudi 

šamanskih obredov, kjer seveda pijemo ayo..  

 

 Zakaj ste se odločili za uživanje 

psihedeličnih substanc?  

Srečanje z ayahuasco je bilo, lahko rečem povsem 

naključno, ko sem se odzvala povabilu takratne 

terapevtke in tudi sodelavke, naj se pridružim na 

tri dnevnem retritu. Pravzaprav nisem niti vedela, 

da grem na obred z ayahuasco. Prva izkušnja je 

bila travmatična, polna žalosti, bolečine, 

srečevanja s smrtjo. V nadaljevanju (cca. 1 leto) 

sem se precej bala obredov z ayahuasco, saj so 

travme in bolečine izjemno močno prihajale na 
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površje, vendar se je skozi čas pokazalo, koliko 

napetosti, bolečine sem sprostila, ozavestila iz 

lastnega sistema skozi uživaje aye. Nadaljnji 

razvoj na tej poti me je pripeljal do srečanja z 

Leom Artesejem, od katerega se sedaj učim 

šamanskih obredov z ayo, kot obredov Santo 

daime.  

 

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. 

Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), 

ter koliko?  

15. in 30. v mesecu, ne glede na dan v tednu 

izvajamo obrede Koncentracije. To pomeni, da 

pripravimo mizo, okoli katere sedimo na stolih. 

Na eni strani mize sedijo moški, na eni strani 

ženske. Na mizi postavimo simbole: vse elemente 

(kristale, sveče, vodo, rože, kadila), poseben križ 

Santo Daime, sliko mestre Irineua in boginje 

Yemanja, osebne predmete moči. Jaz, kot vodja 

sedim na čelu mize in vodim obred. Odprem 

obred, odprem pitja ayahuasce, pričenjam s 

petjem pesmi, zaprem obred. Na obredu je vedno 

6 ljudi (tisti, ki smo skupaj že od samega začetka), 

ter povabljeni. Povprečno nas je okoli 10-12. 

Obrede zaenkrat izvajamo še v domačih 

prostorih. V primeru vikenda obred za večjo 

skupino organiziramo tudi v najetih prostorih. 

Pred in med obredom naredimo "defumacao" - 

dimljenje prostora, oseb, mize s kadili (žajbelj 

itd.). Pripravimo tudi poseben prostor za 

ayahuasco, kjer se le-ta toči. Pripravimo tudi vse 

potrebno za morebitno čiščenje posameznikov: 

Ozaveščanje travm in 

čustev 
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postelja, lavorji za bruhanje, brisače. Pred 

obredom si pripravimo pesmarice s pesmimi, ki 

jih pojemo tekom obreda. Vsak v skupini (tisti, ki 

sedi za mizo), je zadolžen za določeno nalogo: 

skrb za druge, defumacao, skrb za vodo,... Obred 

je zelo strukturiran. Potrebna je stabilnost tistih ki 

vodimo obred. Jaz in še 4 osebe. Ker treba je 

vedet, nas 5 oziroma 6 oseb, smo vadili eno leto, 

preden smo odprli skupino za druge osebe. Torej 

smo, lahko rečem, dovolj stabilni, da lahko 

delamo z drugimi.  

Ayo serviram tako, da "energijsko sceniram" 

človeka, ki mu ayo serviram. Če človek reče, da 

želi več mu ayo dodam (seveda, če je človek že 

vajen aye), človeku, ki je prvič pa ne dam več in 

se orientiram po svojem občutku. Ayo serviramo 

v kozarčkih, ki so podobni kot za žganje.  

Pred obredom si postavim tudi namen, ker ayo 

tretiram kot učiteljico, ki me uči, razjasnjuje mojo 

pot in vseh, ki so na obredu. Namen se razlikuje v 

tem, ali jaz vodim obred, ali ne. 

 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko 

prične (določen) psihedelik delovati? 

Ko pride (mi rečemo Forca) pride občutek 

skupinskega zdravljenja, povezanosti, občutim 

zdravljenje skozi pesmi, ki jih pojemo (namreč 

pesmi vsi pojemo hkrati), občutim zdravilne 

entitete, ki pridejo, ko jih kličemo s pesmimi. V 

delu, ko meditiramo v tišini, se poglabljam v 

svoje življenje, čistimo, 

balansiramo/uravnovešamo svoje življenjske 
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izzive, delo na poslanstvu, in osebnem 

zdravljenju. Včasih pride občutek teže v trebuhu, 

ko se nakopičijo nepredelane stvari, ko sem npr. 

preobremenjena z delom. Potem predelam, 

naredim načrt rešitve in teža izgine. Nekajkrat 

sem bila prehlajena na obredu, enkrat z vročino. 

Vsi simptomi so po koncu obreda izpuhteli in tudi 

ni bilo nikoli poslabšanja stanja. Po končanem 

obredu je vedno prisotna popolna sproščenost na 

telesu in duhu. Veselje do življenja se kaže 

nasploh.  

 

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov 

ter kakšne so (bile) posledice? 

Negativnih učinkov nisem doživela. Med 

obredom je bilo seveda velikokrat zelo težko, 

naporno, a ko je bilo konec obreda so bili in so 

občutki vedno zelo pozitivni. Telo in duh 

sproščena in eno samo veselje.  

Najtežja izkušnja je bila, ko sem bila v Braziliji in 

sem po Rapeju (Rape je njuhanec iz tobaka in pau 

pereire-lubja), ki mi ga je apliciral Bo (iz plemena 

Tucano, ki delajo tradicionalno z Rapejem), sem 

bila eno uro v gozdu na tleh, mislila sem, da bom 

res umrla, blo je najtežje do sedaj. Bila sem tako 

slaba, da so mi morali pomagati.  

Na obredu sem se res sebi posvetila, ker sedaj na 

veliko obredih pomagam, skrbim za druge itd. 

Med dogajanjem sem šla ven iz kroga, počepnila, 

bruhnila trikrat, in sem mislila, da sem ok, potem 

me je pa zarolalo, padla po tleh, žgalo me je 

povsod, za umret res. Nič nisem mogla, vsa 

kontrola je šla. Skrbelo me je, ker sem šla v en 
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drug center, kjer skoraj nisem nikogar 

poznala...Panika, kaj če umrem, kako me bodo 

domov spravili, joj!  

Med procesom pa slabo počutje na polno, glavo 

so mi gor držali, da sem sploh lahko bruhala, če 

ne bi bila kar direkt z glavo v travi. To me je 

držalo uro al več, ma zelo dolgo časa. 

Dva dni skoraj nisem jedla, ker mi ni pasalo, a 

sem se dobro počutila. Eno veliko breme je padlo 

iz mene. Zelo močna izkušnja... 

 

 So vam na kakršen koli način psihedelične 

substance pomagale – pri čem in kako so 

pri tem pomagale? Se spremembe kažejo v 

vsakodnevnem življenju? 

Definitivno. Veliko let sem se ubadala z motnjami 

hranjenja. Pretežno v času športne kariere. Z 

ayahuasco sem dokončno sprostila napetosti, in 

sedaj nimam več potrebe, da se prenajedam in 

bruham. Z ayo sem ozavestila najgloblji vzrok, ki 

je povzročil prenajedanje in izkrivljen pogled na 

hrano. Sedaj imam povsem drugače pogled na 

hrano. Ozavestila sem tudi blokade glede 

spolnosti in intimnejših odnosov z moškimi. 

Dolga leta sem bila povsem zaprta, nisem se 

imela možnosti sprostiti ob moškem. Blokade so 

izhajale tudi iz zadev iz prejšnjih življenj, kar mi 

je sporočila tudi aya.  

Aya mi je pomagala tudi sprejeti svojo žensko, ter 

to, da sem ženska. Odkrila je, da sem v sebi, 

povsem nezavedno želela biti moški. Vse ni prišlo 

preko nekaj pitij aye, ampak je počasi odpirala. 
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Aya je pri meni delovala kot čebula, vsakič je šel 

stran en olupek za različne izzive oziroma 

probleme.   

Pri vsem tem mi je pomagala skozi ozaveščanje 

vzrokov, npr., da se nisem sprejemala kot ženska, 

da nisem bila dovolj dobra (eden izmed razlogov 

je bil tudi vrhunski šport, skozi katerega sem se 

dokazovala, da zmorem, da sem lahko najboljša), 

da nisem vredna; ogromno je bilo občutka krivde 

iz prejšnjih življenj, ki sem ga kopičila od svojih 

prednic, ki niso znale reči NE (nasilju pri 

partnerjih, na delu itd.),..., motnje je povzročilo 

več dejavnikov se samo eden. 

Na Ayi sem preko vizij videla tudi prehranske 

navade moje družine, mojih starih staršev.  

Kot otrok sem vedno morala vse pojest pri stari 

mami. Enkrat sem videla, ko sta se starša kregala 

med kosilom, pa sem rekla, da ne morem več jest, 

ker me je minil apetit, pa je mami rekla, da do 

večerje ne bo več hrane, pa sem dol pojedla hrano 

in še vse kreganje med staršema. Tako na primer. 

Mami je vedno tudi nervozno kuhala, prišla 

utrujena iz službe,... Vse to gre tudi v hrano 

potem. Nervoza, živčnost,..., mami je vedno v 

nekem krču jedla. 

Postopoma je vse prihajalo med ayo ven, jaz se 

prej s tem nisem ukvarjala.  

Z motnjami sem začela pri 17-ih letih, ko nisem 

jedla kaj veliko, cca. 2 leti, sem bila čist shirana, 

pol pa bruhanje, dolga leta z intervali. Sicer sem 

to res tudi skrivala, ker me je bilo sram. Zdaj cca. 
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dve leti pa o tem tudi lahko govorim, me ni več 

sram.  

Aya in vse ostale rastline moči, velik poklon in 

spoštovanje. Zdravijo vse naše travme, ki jih 

dobimo tu in od prej.  

Med procesom čiščenja sem res veliko jokala. 

Pomagala mi je potem tudi redna praksa 

povezanega dihanja, nekaj časa. Na splošno me je 

dihanje še malo bolj sprostilo in pa hoja v hribe, 

biti v samoti, pisanje,... Generalno pa sem 

predelovala glavne stvari na ayi. Hvala bogu za 

ayo!  

 

Pri meni je bilo to res globoko, sama svojo 

izkušnjo ni šans, da bi v enem dnevu odpravila, 

ker je bilo toliko stvari notr. Ne vem, tukaj v tej 

realnosti je tudi čas, ki ga rabim(o). 

Ker se tudi nisem tukaj in zdaj odločila da temu 

želim narediti konec. Vse je bil en proces, en kup 

dejavnikov, en kup povezav,... Težko je to 

logično povedat, ker so bile stvari tudi iz preteklih 

življenj. 

Na primer ena stvar, ko mi je aya rekla, da naj 

najdem terapevta v Sloveniji, da eno zadevo s 

spolnostjo odblokiram. Sem šla na regresijo 

potem (lani ko sem prišla iz Brazilije). Noro, ti 

rečem, kaj vse imamo notri! 

Sedaj sem bolj pomirjena, sprejemam se, se imam 

rada, sem bolj potrpežljiva. Vem kje sem, kam 

želim, kako želim doprinesti skupnosti. Tudi zato 

mi je bila dana možnost, da odprem točko Santo 
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daime v Sloveniji. To je prišlo spontano. Sedaj mi 

je v veselje in seveda veliko odgovornost, da 

skupino peljem naprej in s pomočjo aye pomagam 

ljudem do osebnih transformacij. 

 

  



 

 

Priloga 13: Transkript šestega intervjuja s kodiranjem 

 Katere psihedelične substance ste že uživali? 

Po katerih najpogosteje posegate ter zakaj? 

Ayahuasca, Konoplja, Sapito (the toad medicine). 

Največ po Ayahuasci, ker mi je energetsko najbližje. 

Način njenega učenja mi najbolj ustreza.  

 Zakaj ste se odločili za uživanje psihedeličnih 

substanc? 

Spoznala sem osebo, ki redno hodi na seanse 

Ayahuasce in me je povabila, da preizkusim tudi 

sama. Vodilo je zanimanje kaj zdaj to točno bo, kaj 

se bo zgodilo, saj niti nisem točno vedela kaj lahko 

pričakujem. Spremljal me je strah pred neznanim, kaj 

se mi bo zgodilo in posledično sem imela težave s 

prepuščanjem. Tako, da je bila moja prva seansa 

lekcija kontrole in pozitivna izkušnja. 

Kasneje sem za nekaj časa dala Ayahuasco (za 

približno 2 leti) na stran in sem bila več prisotna na 

holotropnem dihanju, ki me je popelja v podobna 

stanja.  

Ko sem se vrnila k Ayahuasci, sem bila povabljena, 

da se redno pridružim skupini, ki uživa Ayahuasco 

2x mesečno. To odločitev sem sprejela, saj sem 

imela možnost opazovati posameznike, ki so redno 

jemali Ayahuasco in so se osebnostno spreminjali na 

boljše (več miru, odprtosti, ljubezni, povezanosti, 

sproščenosti,...) 

 Kako pričnete z uživanjem psihedelikov oz. 

Kako se na to pripravite, kje jih uživate (na 

ceremoniji s šamanom, sami, s prijatelji..), ter 

koliko? 
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Vedno v obliki ceremonije oziroma obreda, odvisno 

od tipa obreda. V kolikor je to šamanski obred s 

šamanom, v kolikor je to obred Santo daime, z osebo, 

ki je pridobila dovoljenje s strani Cerkve santo 

daime. 

Načeloma tisti dan bolj pazim na prehrano.  

Uživa se glede na težo posameznika in glede na to ali 

je oseba začetnik ali ne, približno dvakrat mesečno. 

 Kako in kaj doživljate in občutite, ko prične 

(določen) psihedelik delovati?  

Na telesni ravni čutim »moč« rastline oz. psihedelika 

ki začne delovati, prestavi me v drugo oz. razširjeno 

stanje zavesti. V kolikor je seansa zelo močna, se ne 

zavedam okolice, časa,..., vendar je moč seanse 

odvisna od večih faktorjev, ne samo količine zaužite 

substance, na primer od mojega stanja, moje 

pripravljenosti, kateri ljudje so prisotni na seansi, od 

pomembnejših dni v letu (ekvinokcij, solsticij), itd. 

Mislim, da vpliva na seanso delno tudi notranji 

healer posameznika. Do tega sem prišla iz izkušenje 

holotrpnega dihanja, saj so bile vse izkušnje izredno 

lepe, poučne in nežne. Na kar sem dojela, da imam 

takšne izkušnje zaradi mojega notranjega zdravilca, 

ki točno ve kaj rabim, da potrebujem takšne seanse, 

ker sem v realnem življenju do sebe zelo neizprosna 

in v kolikor želim osebnega napredka bom ostala na 

tej poti rasti, če ne bo tako težko kot realno življenje. 

Kasneje je postalo tudi realno življenje lepše, bolj 

mehko, samo je bila tudi kakšna seanse Ayahuasce 

in holotropnega dihanja  težja. Čeprav se je koncept 

težko in odnos do dogodkov in čustev že toliko 

spremenil, da ni nič težko, je samo proces, dogodek 
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samo dogodek in čustvo samo čustvo,... Seansa je 

samo seansa, poglabljanje realnosti, večanje zavesti, 

osebna in duhovna rast. 

V večini primerov je to materinsko, nežno učenje in 

razlaganje, čeprav so bile nekatere seanse tudi težke, 

sploh tista ko sem predelovala strah. 

V to seanso sem šla z namero, da me pripravi na mojo 

pot v Brazilijo, kjer sem tri tedne preživela v nekem 

centru, kjer smo se izobraževali o šamanizmu in 

kuhali Ayahuasco. Ayahuasca je speljala proces 

priprave tako, da sem začutila ves strah pred svetimi 

rastlinami, ki sem ga imela in se je širil po celem 

telesu. Bilo je tako močno, da sem mislila, da ne bom 

zdržala in sem prosila zavest in Budo, da naj mi 

pomagata, da se konča, da predelam ta strah. In čez 

kakšnih 5 minut sem ves strah izbruhala. In od takrat 

nimam več strahu pred svetimi rastlinami, temveč 

samo še spoštovanje, saj so velike učiteljice, če jih 

poslušaš. 

Te stvari ne delujejo na običajno razumskem nivoju, 

jaz pravim da se razširi zavest, kar je, glede na to, da 

Ayahuasca zmehča nevronske povezave čisto 

logično. Pri meni deluje na način, da enostavno pride 

vedenje in potem analiziranje in "filozofiranje" 

odpade. 

Vame prihaja vedenje, razumevanje znanje, zavest in 

to ostane v meni.  

Čustven nivo  predelujem na holotropnem dihanju 

(odstranjenih dosti blokad, večinoma je 

neozaveščenih; mi je pomagalo zbrisati veliko 

krivdo in  zamero katero sem nosila od smrti svoje 

babice in ko sem to izkričala, se je naredil prostor v 
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mojem prsnem košu, ta prostor je naselila radost in 

veselje in od takrat imam več tega v svojem 

življenju). Holotropno dihanje je zame iz fizičnega 

vidika težje, v smislu, da sem se dušila, nisem mogla 

dihati, vdihnit, ko sem prišla do določene fizične 

blokade na določenem predelu telesa sem težje 

dihala, kašljala, pljuvala,..., lahko bi rekla da sem s 

holotropnim dihanje predelovala čustva tretjega 

nivoja (jeza, močne destruktivne energije) in četrtega 

nivoja (zamera, krivda), kjer je bilo prisotno 

ogromno, tako fizične kot čustvene bolečine, tudi 

pekoče bolečine.  

Pri svetih rastlinah pa si širim zavest, kar pomeni da 

vame prihaja zavest, širše razumevanje. Ayahuasca 

dela bolj na subtilnem nivoju. Dala mi je 

razumevanje, vedenje kaj je povezanost, kaj pomeni 

ponižnost, skromnost, kako delovati na tak način, kaj 

pomeni komunikacija iz uma in kaj pomeni srčna 

komunikacija in sedaj delujem na tak način.  

Podprla me je pri osebnem razvoju v tej realnosti, 

tako da mi je v razširjenih stanjih zavesti zasidrala 

nove nevronske mreže in dodala pojasnila, razlage, 

kaj posamezna stvar pomeni (npr. srčna 

komunikacija). Z njo ter Rapejem sem imela trening, 

učenje srčne komunikacije. Vsakič ko sem nekaj 

rekla, me je Rape opomnil, da to ni srčna 

komunikacija, da je to določanje uma (um je hiter, 

določa, sodi, analizira,...) in da naj grem zdaj v srce 

in ponovim vajo. In sedaj sem to srčno komunikacijo 

integrirala v vsakdanje življenje. Posledica so lepi, 

nežni pogovori, poslušanje s srcem, komunikacija s 

srcem.  
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Večkrat sem že prišla na seanso Ayahuasce bolna, z 

vročino in po seansi sem bila zdrava, na telesni ravni, 

mi zmanjšuje nepravilnosti (npr. izrastek divje kože 

se je zmanjšal na minimum). Ko deluje Ayahuasca 

zdravilno v smislu zdravljenja bolezni, to občutim na 

drugačen način, bolj fizično in drugo vibracijo kot v 

ostalih primerih.  

Pri seansah ayahuasce skoraj nikoli ne bruham, razen 

pri opisanem strahu sem, včasih bruham po Rapeju 

ob zaključku seanse, ko si rečem, da naj gre ven še 

tisto, kar je ostalo od omejitev, ampak nikoli ni 

kakšnega hudega bruhanja.  

Aya mi je pomagala tudi, da se je mental umiril, ko 

je na seansah o kontroli dojel, da s svojo kontrolo 

popolnoma omejuje mojo kreativnost, da ne morem 

izraziti svojega potenciala. Sva se pomenila kaj je 

njegova naloga (da si zapomni stvari, da naredi plan, 

zrealizira v realnost in da je pomemben člen moje 

izraznosti v tistem, kjer je najboljši - torej pomnjenje, 

planiranje, realizacija). Ta se počuti pomemben del 

mene, zaveda se svojih lastnosti, prednosti in 

omejitev, ne zavzema več kontrole, ampak sodeluje 

pri mojem napredku. Ko začuti, da je zanj preveč, se 

enostavno umakne, da naredi prostor za razširitev 

zavesti. Tudi mojemu umu je izredno pomembna 

osebna in duhovna rast, zato sodeluje pri tem.  

Zdravilni potencial psihedelikov vidim v tem, da 

omogočajo pucanje senc v relativno hitrem času in 

potem si drug človek in lahko prehajaš v višje stopnje 
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zavesti, glede na to kaj si želiš, kakšen ti je cilj v tem 

življenju.  

 Ste doživeli negativne učinke psihedelikov ter 

kakšne so (bile) posledice? 

Ne, še nisem. Vendar vedno vem zakaj oz. vem z 

kakšnim namenom grem v seanso, zakaj vzamem 

psihedelik. Nikoli ni to rekreativno, za zabavo. 

Vedno imam namen, da pridem stvari do dna, da 

zmorem poglobiti realnost oz. priti do ključnega 

vzroka, da razumem nek svoj vzorec obnašanja širše, 

bolj celostno, na način, ki mi ga nobena knjiga, ali 

šolan psiholog/psihiater ne bi mogel nuditi oz. 

pripeljati do tja. Odgovori so onkraj ega, nad 

osebni,... 

Vedno pazim, da si vzamem dovolj časa za 

integracijo, opazujem svoje delovanje po seansi ali 

sem dovolj prizemljena, tukaj zdaj ali slučajno še kje 

plavam neprisotna.   

 So vam na kakršen koli način psihedelične 

substance pomagale – pri čem in kako so pri 

tem pomagale? Se spremembe kažejo v 

vsakodnevnem življenju (kako opazite razlike, 

kakšne so te razlike,..) 

Od različne svete medicine sem dobila različna 

učenja in posledično so ta učenja vplivala na 

dojemanje, razumevanje in moje kasnejše 

spremenjeno delovanje na različnih življenjskih 

področjih. 

Na splošno pa lahko rečem, da sem pridobila: 

- notranji mir, umirjenost,   

- sprejemanje sebe in stvari takšne kot so 
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- večje zavedanje sebe  

- večji stik s sabo 

- odprtost srca 

- povezanost z naravo, živimi bitji, ostalimi 

ljudmi, svoj okolico 

- razumevanje sebe 

- razumevanje kdo sem in kaj je moje 

poslanstvo 

- zadovoljno in srečno življenje 

- kreativnost, ki izhaja iz moje notranjosti,… 

- Občutek povezanosti 

 

Psihedeliki so mi pomagali pri razumevanju vsega 

tega, je pa približno rezultat pet letnega aktivnega 

dela na sebi. Zdaj je to vedenje že del mene.  

Vedenje kdo sem, od kod prihajam, kaj je moj namen 

tukaj, itd., to so bila vsa učenja svetih rastlin, ko sem 

šla z namero v seanse o svojem poslanstvu, sta mi 

Ayahuasca in Sapito razložila kdo sem, od kod 

prihajam, kaj je moje poslanstvo.  

Ayahuasca mi je razložila tudi, na kakšen način 

moram opravljati svoje poslanstvo - s ponižnostjo in 

srčnostjo, itd.  

In sedaj hodim po tej poti svojega poslanstva, se 

izobražujem, delujem. Dokler nisem počela stvari, ki 

so me veselile, sem jih počela bolj površinsko, 

počutila sem se bolj razpršeno, zdaj ko je v meni 

zavedanje, kaj je moje poslanstvo, da zaživim sebe, 

je prisotna trdnost, odločenost, fokus, zavedanje in 

bistveno hitreje napredujem. Seveda tudi nežnost in 

skrb zase, da se poslušam in si vzamem čas zase, za 

počitek,..., živim v harmoniji s seboj in okolico in to 

je lep izpolnjujoč občutek. 
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Moje mnenje iz izkušnje učinkov psihedelikov je, da 

so trajno učinkoviti v kolikor se jih uporablja 

spoštljivo, z točno določenim namenom  (osebne 

rasti, fizičnega zdravljenja, razumevanja in 

razreševanja določenih težav,…) in se nato da dovolj 

velik poudarek tudi na integraciji. Drugače postanejo 

samo beg in zanimive, pisane, svetleče izkušnje, 

sprememb v realnem življenju pa potem ni.  
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