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POVZETEK
Diplomska naloga se ukvarja s problematiko oblikotvornih zakonitosti psihedelične
umetnosti, torej z analizo oblikovnih značilnosti vzorcev in barvnih formacij, ki jih
psihedeliki povzročijo v vizualni zaznavi in posledično tudi v likovni ustvarjalnosti.
Problematika je raziskana z dveh zornih kotov: strokovno-teoretičnega in strokovnopedagoškega oz. empiričnega. V prvem delu strokovno-teoretičnega dela diplome je
razloţeno, kaj sploh so psihedeliki in kako vplivajo na ustvarjalni proces. Ker je govora o zelo
potentnih in nevarnih snoveh, so navedeni tako miti, kot tudi dejstva in moţni zdravstveni
(tako duševni kot fizični) zapleti ob uporabi. Predstavljeni so tudi mehanizmi, preko katerih te
substance vplivajo na naše telo in zavest. Posebna pozornost je namenjena analizi
oblikotvornih značilnosti vizualne zaznave in likovnih del, ki so posledica psihedelične
izkušnje. Opozorilo, da diplomska naloga ni namenjena reklamiranju, kaj šele napeljevanju na
uporabo tovrstnih substanc, pač pa obravnavi in analizi oblikotvornih zakonitosti vizualne
zaznave in umetnosti, ki nastane pod vplivom psihedeličnih substanc, je na mestu tudi zaradi
tega, kar odkrijem v empiričnem delu z analizo treh intervjujev z osebami, ki se v slovenskem
prostoru ukvarjajo z uţivanjem in uţivalci prepovedanih drog, zlasti psihedelikov.
Intervjuvanci ugotavljajo, da psihedeliki praktično ne povzročajo zasvojenosti in imajo lahko
globoke pozitivne vplive na posameznika in celotno človeštvo. Navedejo tudi, da se na
področju raziskav tovrstnih snovi v svetu dogaja renesansa, ponovitev ţe izvedenih raziskav z
izboljšano metodologijo in na večjih vzorcih.

Ključne besede: Psihedeliki, ustvarjalnost, oblikotvorne značilnosti, psihedelična umetnost

SUMMARY
The diploma paper discusses the morphological characteristics of the psychedelic art, namely
the analysis of the visual characteristics of patterns and color formations, changes which
psychedelics cause in the visual perception and consequently also in creativity. The topic is
discussed from two perspectives: theoretical and pedagogical. Firstly, the diploma paper
defines psychedelics and its influence on the creative process. Secondly, as we are discussing
very potent and potentially dangerous substances, it provides myths, facts as well as possible
health issues (mental as well as physical). In addition, it also describes the mechanism of
these substances on our body and consciousness. The theoretical-empirical part focuses on the
visual perception and the art works, inspired by the psychedelic experience. It is appropriate
to inform, that the intention of this paper is not to advertise or to steer towards the use of such
substances, but rather to discuss and analyze the morphological characteristics of the visual
perception and art, inspired by the use of psychedelics. Analysis of the three interviews with
people, who deal with the use of drugs (especially psychedelics) and its users, namely
provides important empirical findings. The interviewers say that psychedelics rarely lead to an
addiction and can have a profound and positive influence on an individual and on entire
mankind. In their view, the field of psychedelic research is going through a renaissance and
the revision of the existing research with improved methodology and larger samples.

Key words: psychedelics, creativity, morphological characteristics, psychedelic art
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I.

UVOD

Svet je v šestdesetih letih 20. stoletja vstopil v krizo, ki je bila najprej videti ekonomska, nato
pa se je pokazalo, da je tudi kulturna in socialna, zato so mrzlično iskali ljudi, sposobne za
ustvarjanje zamisli, ki bi odprle pot v postindustrijsko obdobje (Jurman, 2004). To obdobje je
tudi najbolj znano kot obdobje mnoţičnega eksperimentiranja s psihedeličnimi substancami,
kar je privedlo do mnogih likovnih umetniških del, ki so bila inspirirana s strani psihedelične
izkušnje.
V diplomski nalogi se bom zato osredotočil na vpliv psihedelikov na proces likovne
ustvarjalnosti ter oblikotvorne značilnosti psihedeličnih likovnih del. Problematiko bom
naslovil z dveh zornih kotov.
V likovno-teoretičnem delu naloge bom raziskal, kaj sploh so psihedeliki, kakšen je
njihov vpliv na človekovo ustvarjalnost, kako vplivajo na likovni ustvarjalni proces in v
kakšnih oblikotvornih zakonitostih se njihov vpliv kaţe v likovnih delih. Posebno pozornost
bom namenil različnim likovnim umetnikom, izmed katerih nekateri sami priznavajo uporabo
tovrstnih substanc, drugi so se jih morda posluţili, saj na to napeljuje njihovo delo, nekateri
pa skoraj zagotovo tega niso počeli, vendar bi njihova dela lahko vseeno označil kot
psihedelična, ker razkrivajo oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti. Fantastične,
metafizične ali nadrealistične vsebine so prisotne takorekoč pri vseh, opazimo tudi
kaleidoskopske, fraktalne ali paisley vzorce. Ţive in kontrastne barve so prav tako izrazita
karakteristika psihedelične umetnosti ter fosfeni, spirale, koncentrični krogi, difrakcijski
vzorci in ostali entoptični pojavi. Prav tako je moč opaziti ponavljanje motivov in pa
inovativno tipografijo ali ročno pisavo. Skoraj pri vseh delih je močno prisoten tudi horror
vaccui oziroma strah pred praznim prostorom.
V likovno-pedagoškem delu pa bom izvedel in predstavil tri intervjuje z osebami, ki se
v našem prostoru ukvarjajo s preučevanjem psihedelikov ali pa se pri svojem delu srečujejo z
uporabniki le-teh. Zanimalo me bo, kakšne so njihove izkušnje s psihedeliki in uporabniki leteh, kaj bi svetovali mladim, ki jih psihedeliki zanimajo ter se pozanimal tudi, kakšno je po
njihovem mnenju stanje na področju psihedelikov v svetu in pri nas. Ker je moja naloga
likovno usmerjena, me bo zanimalo tudi, kakšen vpliv lahko imajo, po mnenju
intervjuvancev, psihedeliki na posameznikovo likovno izraţanje.
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TEORETIČNI DEL

II.

1. KAJ SO TO PSIHEDELIKI?
Izraz psihedelik izhaja iz grške besede psihe υστή (psihe, ´duša´) in δηλοῦν (deloun,
´manifestirati´). Za psihedelično izkušnjo je značilno, da spremeni percepcijo tako notranjega
kot zunanjega sveta, ter poţivi in osvobodi um konvencionalnih okov. Psihedelične izkušnje
so paleta doţivetij, ki se lahko sproţijo na več načinov – senzorična stimulacija, senzorična
deprivacija, meditacija, ritmično bobnanje ter nenazadnje vnos različnih psihoaktivnih
substanc. Takšne izkušnje vključujejo halucinacije, spremembe v percepciji, sinestezijo,
spremenjena stanja zavesti, mistične izkušnje in včasih tudi stanja, podobna psihozi (Weil &
Rosen, 1993). Seveda je na tem mestu potrebno poudariti, da so psihedeliki lahko nevarna
bljiţnica pri doseganju spremenjenih stanj zavesti.
Izraz je kot samostalnik prvi skoval psihiater Humphry Osmond, leta 1957, kot
alternativno deskripcijo za halucinogene droge v okviru psihedelične psihoterapije. V iskanju
poimenovanja za izkušnje, ki jih povzroča LSD, je Osmond kontaktiral znanca, pisatelja
Aldousa Huxleya, ki se je zavzemal za terapevtsko uporabo te snovi. Huxley je skoval izraz
"phanerothyme," iz grščine za ´manifestirati´ (φανερός) in ´duh´ (θσμός). V pismu Osmondu
je zapisal:
»To make this mundane world sublime,
take half a gram of phanerothyme« (Davis, 1996, str. 120).
Ali po slovensko:
»Da bi naredili ta preprosti svet vzvišen,
vzemite pol grama phanerotyma.«

Na kar mu je Osmond odgovoril:
»To fathom Hell or soar angelic,
just take a pinch of psychedelic« (Davis, 1996, str. 120).

Ali:
»Da bi doumeli pekel ali angelsko vzleteli,
vzemite ščepec psihedelika.«
5

Na koncu se je Osmond odločil, da bo obdrţal izraz psihedelik, saj kar najbolje in brez
nepotrebnosti opisuje bistvo (Davis, 1996). Izrazi, ki se še uporabljajo za oznako teh substanc
so oneirogen, enteogen, psihotomimetik ali halucinogen.
1.1. Kako psihedeliki delujejo na naš um?
Definicija, ki še bolje opiše »klasičen« ali »pravi« psihedelik je ta od Lesterja Grinspoona, ki
pravi, da je psihedelična droga tista, ki ima majhno moţnost, da bi povzročila fizično
odvisnost, teţje fiziološke motnje, ter producira spremembe v mišljenju, počutju in percepciji,
ki jih drugače redko doţivimo (Grinspoon, 1977). Psihedeliki naj bi domnevno spremenili
sposobnost moţganov, katere informacije, emocije, misli in predstave filtrirajo, da bi dosegle
zavest. To idejo je prvi predstavil Aldous Huxley v svojih esejih The Doors of Perception
(1954) in Heaven and Hell (1956), ki sta bila kasneje skupaj objavljena v enem izvodu.
Draţljaj (psihoaktivna substanca) vstopi v organizem in poruši homeostazo. Telesni
odziv sproţi bio-kemične spremembe, spremembe v količini in vrsti nevrotransmiterjev, ki jih
določena substanca »vzpodbuja«. Te spremembe po principu povratne zveze delujejo nazaj na
telo in stimulirajo ustrezne vedenjske odzive, ki so odgovor na draţljaj ter teţnja po ponovni
vzpostavitvi homeostaze oz. adaptaciji organizma na nove pogoje.
Jurman (2004) ugotavlja, da v človekovi zavesti samodejno delujejo nekateri
mehanizmi, ki usmerjajo njen tok misli vedno tako, da pride do izpolnitve vrzeli v vrsti
pojmov, ki predstavljajo neko zaključeno celoto. Tako Gerald Heard v svojem članku zapiše:
»Narkotiki ga otopijo, alkohol ga vznemiri. Zdaj je vzniknila nova kemikalija po imenu LSD s
fenomenalno sposobnostjo, da ga intenzivira in spremeni – ali na boljše ali slabše pa je stvar
vročih debat« (Gerald, 2007).

1.1.1.

Farmakološka razdelitev psihedelikov, ki imajo ustvarjalni potencial

S pomočjo strokovne literature in izkušenj, ki sem jih pridobil tekom dela kot moderator na
spletnem forumu Zdruţenja DrogArt, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode na področju
prepovedanih drog in alkohola, lahko psihedelike razdelim v 5 skupin. Izpustil bom narkotike
ter tiste stimulanse, ki po mojem mnenju nimajo ustreznih psihedeličnih učinkov, poleg tega
pa povzročajo odvisnost in zato ne morejo biti klasificirani kot klasični psihedeliki, ki bi
vzpodbujali ustvarjalni proces, saj so na dolgi rok preveč destruktivni in po mojem mnenju
porušijo vse lepo, kar je bilo morda z njihovo pomočjo na začetku ustvarjeno – v najboljšem
6

primeru uničijo le umetnika samega. Morda bi poţel salve nestrinjanja pri uporabnikih in
zagovornikih tovrstnih substanc ali pri oboţevalcih Williama S. Burroughsa, avtorja mnogih
romanov in uţivalca heroina, Thomasa De Quinceya, prav tako pisatelja, Jeana Cocteaua in
nenazadnje Mary Shelley, avtorice takrat revolucionarnega Frankensteina (Plant, 1999).
Vsem tem avtorjem je skupno to, da so bili uţivalci, vendar pa na tak ali drugačen način
svarijo bralca pred opijati. Cocteau (2001) v svoji knjigi Opij na primer zapiše: »Picasso mi je
včasih govoril: vonj opija je ta zadnji neumni vonj na svetu. Edini vonj, ki ga lahko
posameznik primerja z njim, je ta od cirkusa ali morske luke«.

-

Serotoninergični psihedeliki: Serotoninski agonisti 5-HT2A receptorja so razred
psihedelikov, ki vključujejo klasične halucinogene, na primer ergoline, kot so LSD in
LSA ter ostale triptaminsko bazirajoče substance, kot sta psilocibin in DMT, ter
fenetilaminsko bazirajoče substance, kot sta meskalin in 2C-B. Izmed triptaminov in
fenetilaminov jih veliko povzroči zelo podobne efekte, kljub drugačni kemijski strukturi.
Vendar pa večina uporabnikov poroča, da imata ti dve skupini subjektivno različne
kvalitete v občutju izkušnje, ki jih je zelo teţko opisati. V manjših dozah le-te vključujejo
čutne (vizualne) spremembe, kot so upogibanje površin, namigovanje na oblike in barvne
spremembe. Poročajo tudi o intenzivnih barvah, ki jih še nikoli niso videli in repetitivnih
geometričnih vzorcih. Višje doze pogosto povzročijo intenzivne in fundamentalne
spremembe senzorične zaznave, kot je sinestezija ali izkustva prostorskih ali časovnih
dimenzij. Fizične odvisnosti ne povzročajo (Shulgin & Shulgin, 1997, Shulgin & Shulgin,
2010).

-

Empatogeni-entaktogeni: Empatogeni oz. sproščevalci serotonina so med drugim
fenetilamini, kot so na primer MDMA (ekstazi), MDA in MDEA. Njihovi učinki so
karakterizirani

z

občutki

odprtosti,

evforije,

empatije,

ljubezni,

povečanega

samozavedanja in blagimi vizualnimi distorzijami. Njihovi posvojitvi v rave subkulturo je
verjetno botrovala ojačitev splošne socialne in glasbene izkušnje (Shulgin & Shulgin
2010).
-

Disociativi: Disociativi oz. NMDA antagonisti so snovi, za katere je znano, da nekateri
povzročijo psihedelične efekte. Glavna razlika s serotoninergičnimi halucinogeni je ta, da
disociativi povzročijo intenzivnejšo derealizacijo in depersonalizacijo. Ketamin na primer
povzroči občutje odklopljenosti od telesa in nerealnosti okolja, ki subjekt obkroţa, kot
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tudi ostale perceptualne spremembe, ki jih zasledimo pri ostalih psihedelikih (PomarolClotet, Honey, Murray et.al, 2006).
-

Kanabinoidi: Agonisti kanabinoidnega CB-1 receptorja so najbolj znani kot aktivna
učinkovina v marihuani. Kanabinoid THC in sorodne substance so sposobni aktivirati
endokanabinoidni moţganski sistem. Učinki lahko zajemajo splošne spremembe v
zavesti, blago evforijo, občutke splošnega blagostanja, relaksacije in zmanjšanje stresa,
kreativno filozofsko razmišljanje, motnje v linearnem spominu, paranojo, vznemirjenost,
potenciranje drugih psihedelikov, povečano zavedanje zvokov, vzorcev in barv. S
povečanjem doze se vedno bolj pribliţajo zgoraj navedenim (Weil & Rosen, 1993).

-

Atipični psihedeliki: Atipični so na primer rastlina Salvia Divinorum, katere aktivna
molekula je Salvinorin A. Le-ta je agonist opioidnega kapa receptorja, delujoč na del
moţganov, ki se ukvarja z bolečino. Aktivacija tega receptorja je povezana tudi z
disforijo, ki se jo včasih izkusi pri uporabi opijatov, pa naj bo ta terapevtska ali pa
rekreativna. Nenavadna lastnost te substance je njena potentnost, aktivna je namreč v
mikrogramih. Uporabniki poročajo o kontaktih z entitetami in popolni izgubi stika z
realnostjo (McKenna, 2008).
1.2. Miti in realni, možni zdravstveni zapleti povezani z uporabo psihedelikov

1.2.1.

Miti

Največ mitov se vije okoli najbolj popularnega psihedelika LSD, zato ga bom uporabil kot
model, saj je soroden ostalim tipičnim psihedelikom in farmakološko deluje preko istih
receptorjev, vendar pa ne morem z gotovostjo trditi, da iste trditve veljajo tudi za ostale.
Urbane legende in mite bom nizal po spominu in izkušnjah s svojim preteklim delom, zato
opozarjam tudi, da nisem uradni strokovnjak.
Gre torej za mite, kot so: po sedmi uporabi LSD-ja postanete uradno nori (kaj sploh
pomeni biti uradno nor?); mislili boste, da ste se spremenili v pomarančo (izhaja iz fikcijskega
romana, katerega avtor je Heinz G. Konsalik); mislili boste, da lahko letite in skočili skozi
okno (antipropaganda iz poznih šestdesetih – četudi bi imeli občutek, da lahko letite, vaš um
ni okrnjen, ampak prej razširjen, zato o podvigu, kot je skok skozi okno, ne bi razmišljali);
strmeli boste v sonce dokler ne boste oslepeli (fizično nemogoče); LSD ostane za vedno v
vašem sistemu … To so nič drugega kot miti, ki jih lahko ovrţe vsak s kančkom soli v glavi
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in dostopom do kakršnekoli literature na to temo. Z gotovostjo lahko trdim, da zgoraj
navedenih zapletov ne morete pričakovati od nobenega klasičnega psihedelika.

1.2.2.

Realni, moţni zapleti

Ob uporabi psihedelikov lahko pride do prebujenja latentnih duševnih motenj, kot so
shizofrenija ali psihoza, pojav HPPD (»Hallucinogen Persisting Perception Disorder«) ali t.i.
»flashbackov«, ter akutne psihoze ali t.i. »bad tripa«. Uporabo psihedelikov bi torej
odsvetoval vsakemu, ki ima v druţini kogarkoli s kakršnokoli duševno motnjo ali pa je ţe bil
diagnosticiran s kakršnokoli duševno motnjo.

-

HPPD: Obstojna halucinogena motnja zaznavanja ali »flashback« je, povzeto po DSM
IV, klasificirana kot prehodne ponovitve motenj v dojemanju, ki spominjajo na tiste,
izkušene v enem ali več prejšnjih doţivetij halucinogene intoksikacije. Oseba ne sme
kazati nobenih znakov trenutne intoksikacije, podoţivljanje pa povzroča pomembne
ţivljenske stiske ali okvaro v socialnem, poklicnem ali drugem pomembnem delovanju.
Zaznavne motnje lahko vključujejo ukrivljanje površin, utripanje barv, ojačanje barv,
mikropsijo, makropsijo, … Dodajam, da so tovrstni zapleti zelo redki in k njim botruje
prekomerna uporaba, bodisi časovno ali glede na količino.

-

Bad trip: Nekateri izkušenejši uţivalci trdijo, da »bad« trip ne obstaja, obstaja samo
teţaven trip, ki ga je treba prebroditi in se iz njega nekaj naučiti, saj se tudi izkušenim
uţivalcem zgodi, da doţivijo bad trip. Prej se zgodi neizkušenim, uţivalcem, ki ne vedo,
kaj pričakovati in pa so vzeli preveliko dozo. Kako izgleda bad trip? Bad trip izgleda
tako, da te vmes med popotovanjem med fraktali začne nekaj zelo motit – luči, glasba ali
pa samo kak spomin. Pravi bad trip pa se zgodi takrat, ko tisti osebek, ki ga je zauţil na
primer dobi zelo slabo novico, saj je v takem stanju zelo teţko kontrolirati emocije, kaj
šele, da bi lahko komurkoli pomagali. Bad trip se najbolje prepreči tako, da se substance
sploh ne vzame, vendar pa, če nas radovednost premami, potem je dobro, da se to zgodi v
nekem varnem, domačem okolju, z ljudmi, ki jih poznate in jim zaupate in med vami ni
nerazčiščenih teţav. Navodila, kako lahko oseba sebi ali drugemu pomaga, so na spletu
na večih straneh in forumih, kot sta predvsem Bluelight in DrogArt.
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2. USTVARJALNOST IN PSIHEDELIKI
2.1. Kratka zgodovina raziskovanja obeh pojavov
V akademski psihologiji so se s problemom ustvarjalnosti začeli ukvarjati relativno pozno,
teme se je prvi lotil Galton s svojo študijo o genialnih ljudeh, kasneje so psihologi faktoristi
iskali povezavo med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo, oz. jih je zanimalo, katere prvine
inteligentnosti porajajo ustvarjalnost. Zanimaje za pojav je bilo prisotno tudi v krogih
eksperimentalnih ameriških behavoristov ter refleksologov iz Sovjetske Zveze. Potrebe drţav
so v času hladne vojne namreč narekovale nujnost po odkrivanju ustvarjalnih posameznikov.
Svet je v šestdesetih letih 20. stoletja vstopil v krizo, ki je bila najprej videti ekonomska, nato
pa se je pokazalo, da je tudi kulturna in socialna, zato so mrzlično iskali ljudi, sposobne za
ustvarjanje zamisli, ki bi odprle pot v postindustrijsko obdobje (Jurman, 2004).
Na eni strani je obstajala teţnja sistema po produktih, ki bi olajšali materialni obstoj,
po drugi strani pa ni naključje, da so vzbrstela tudi gibanja, ki so se zavzemala za
enakopravnost in svobodo ter tista, ki so vzpodbujala duhovni razvoj z različnimi iz vzhoda in
zahoda prinešenimi praksami. Lahko rečemo, da so se iz teh razlogov pojavile tudi prve
študije o vplivu psihedeličnih substanc (npr. iskanje seruma resnice, zdravljenje
postravmatskega stresnega sindroma ipd.). Psihoaktivne substance naravnega izvora, ki so jih
v religiozne in umetniške namene ljudje uporabljali ţe od nekdaj, pa so s splošnim
tehnološkim razvojem in hipiji pridobile na prepoznavnosti. Kasneje je tehnološki napredek v
naravoslovnih znanostih vplival na to, da so dobile tudi svoje sintetične bratrance
(Escohotado, 1999).
Kot vidimo, gre torej za simultano odkrivanje in raziskovanje tako ustvarjalnosti kot tudi
psihedeličnih substanc, kar nas, upoštevajoč izkušnje uporabnikov in izhajajoč iz del znanih
umetnikov, zlahka pripelje do sklepa, da morata biti ta dva pojava nekako povezana. Spodaj
bom poskusil razloţiti, kako psihedelične substance vplivajo na sam ustvarjalni proces, še prej
pa se bom ustavil pri kratkem pregledu tistih osebnostnih lastnosti, za katere je bilo
ugotovljeno, da so neposredno povezane z ustvarjalnostjo.
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2.2. Povezava osebnih lastnosti in ustvarjalnosti

Umske sposobnosti posameznika postanejo za sam ustvarjalni proces pomembne med
izkušnjo ter v obdobju po izkušnji, saj določajo na kakšen način bo posameznik sprejel
informacije, kako jih bo procesiral in nenazadnje tudi to, kakšne so njegove spominske
sposobnosti. Vendar pa Barron v svoji študiji (1965) ugotavlja, da ustvarjalnost ni toliko
povezana s tem, kar pojmujemo kot inteligenco, ki jo merijo standardizirani testi IQ. Gre prej
za nekaj, kar bi lahko poimenovali kozmična predanost, posameznikova t.i. močna potreba po
osmišljanju in ustvarjanju pomena ter teţnja po tem, da bi svetu, v katerem si je oblikoval
svoje mesto, pustil nek pečat. Ta motiv se lahko manifestira na različne načine, vendar pa je
bilo v raziskavah ugotovljeno, da je pri posameznikih, ki izkazujejo veliko stopnjo
ustvarjalnosti, če jih primerjamo s posamezniki, ki imajo enake mentalne sposobnosti,
izmerjene na objektivnih testih inteligentnosti, teţnja po zadovoljitvi le-tega večja.
Naslednje pomembno odkritje v isti raziskavi je bilo ugotovljeno s pomočjo
psihiatričnega diagnostičnega instrumenta. Večinoma v vseh vzorcih se je pokazalo, da so bili
ustvarjalni posamezniki veliko bolj »psihološko problematični«, kot pa je nato pokazal test. V
enem vzorcu so bili visoko ustvarjalni posamezniki uvrščeni v zgornjih 5 % populacije, ki ima
shizofrene tendence. Seveda test ni meril direktno shizofrenije, temveč tiste poteze, ki bi
utegnile biti povezane s to duševno boleznijo.
Prav tako so raziskovalci dobili vtis, da so bile raziskovane osebe sposobne v svoji
osebnosti zdruţiti lastnosti, ki naj bi se med seboj izključevale, kot je npr. simultana
prisotnost discipline in svobode. Ugotovili so, da so visoko ustvarjalni posamezniki izredno
disciplinirani, hkrati pa tudi svobodni in nekonformistični, a ne v smislu preprostega
neupoštevanja pravil in avtoritet, temveč so si nenehno prizadevali, da bi zadostili strogo
postavljenim notranjim kriterijem.

2.3. Vpliv psihedelikov na ustvarjalni proces
Izkušnja nadnaravne nadmoči, ki jo povzročijo psihedeliki, lahko vpliva na ustvarjalčevo
delo, vendar pa mora biti tudi umetnik dovolj občutljiv in pogumen, da jo intergira v svoj
ustvarjalni proces. V ustvarjalnem procesu so različni avtorji (npr. May, Edwards, Helmholtz,
Poincare, Getzels; povzeto po May, 1975), ki so se s tem ukvarjali, odkrili več stopenj, na
katere lahko vplivajo psihedeliki:
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1.) Formulacija ali odkritje problema
2.) Saturacija oz. obdobje intenzivnega raziskovanja izbranega pojava
3.) Inkubacija ali nezavedna obdelava informacij, ki pripelje do odziva
4.) Inspiracija kot izbruh lastne edinstvene rešitve
5.) Translacija ali prevajanje notranje rešitve v zunanjo, stvarno obliko
6.) Integracija pa pomeni deljenje svojih misli oz. produktov z zunanjim svetom in
dobivanje povratnih informacij o stvaritvi
Alex Grey pravi, da vizionarske droge, kot jih poimenuje, katalizirajo našo inherentno
vizionarsko in mistično dimenzijo zavesti, vendar je del funkcije teh substanc tudi v tem, da
spodbujajo ustvarjalca, da skozi posamezno delo ali dogodek integrira ustvarjalni moment v
zunanji svet (Grey, 2000).
Vpliv psihedelikov na ustvarjalni proces najlaţje razloţim s teorijo ustvarjalnosti na
osnovi toka zavesti. Pomemben prispevek na tem področju sta naredila nemški eksistencialist
Husserl ter francoski filozof Bergson, ki je postavil temelje za psihološki roman, ki temelji na
toku zavesti in kjer je vprašanje časa povsem relativno (Jurman, 2004). Ustvarjalnost se
pogosto pojmuje kot zmoţnost reševanja problemov, prav tako pa pogosto pozabljamo, da je
»problem finding« oz. identifikacija problema, ki se pojavi v ustvarjalnem procesu, prav tako
pomembna (Sawyer, 2006). Psihedelične izkušnje so znane po tem, da vzpodbujajo moţnost
uvida, zato so se substance, ki so danes večinoma prepovedane (predvsem LSD in MDMA),
začele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uporabljati v psihiatriji in psihoanalizi. Poleg
empatogenih učinkov vplivajo najmočneje prav na domišljijo, ki je bistvena lastnost
ustvarjalnosti. S tem bi lahko osmislili tudi t.i. »bad tripe«, ki imajo kljub dozdevno negativni
konotaciji, velik terapevstki in ustvarjalni potencial in ni zastonj reklo, da pri večjih dozah
psihedelikov: »You never get what you want, you get what you need« (Anonimni).

2.3.1.

5 stopenj psihedelične izkušnje

Organizacija Erowid, podprta s strani njenih članov, nudi dostop do zanesljivih, neobsojajočih
informacij o psihoaktivnih rastlinah, kemikalijah in s tem povezanimi vprašanji. Sodeluje z
akademiki, medicinci in izkustvenimi strokovnjaki in tako z njimi razvija in objavlja nove
vire, kakor tudi izboljšuje in veča dostop do ţe obstoječih virov. Prav tako si prizadeva
zagotoviti, da se ta sredstva ohranijo in vzdrţujejo kot zgodovinski zapis za prihodnost. Portal
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Erowid (2011) omogoča razpravo o psihedeličnih izkušnjah, poglavje »Pogosta vprašanja« pa
nudi delni pregled idej, izraţenih v priročniku Timothya Learya: The Psychedelic Experience:
A Manual based on the Tibetan Book of the Dead (Leary, Metzner, Alper, 1992). Avtorji so
klasificirali 5 stopenj psihedelične izkušnje:

-

1. stopnja: Za to stopnjo je značilen blag občutek zadetosti z nekoliko poudarjenimi
vizualnimi učinki (npr. močnejše barve), nekatere anomalije kratkoročnega spomina,
spremembe v komunikaciji med levo in desno polovico moţganov pa povzročijo npr.
»razširjeno« dojemanje glasbe. Doseţemo jo lahko z zmerno dozo kanabisa, majhno dozo
psilocibina in zmerno dozo določenih entaktogenov, kot je MDMA.

-

2. stopnja: Značilne so ţive barve in vizualni učinki (npr. stvari se začnejo premikati in
dihati), nekateri dvodimenzionalni vzorci postanejo vidni, ko zapremo oči; zmedene misli
oz. spomini; spremembe v delovanju kratkoročnega spomina, ki privedejo do nenehne
distorzije miselnih procesov; znatno se poveča sposobnost abstraktnega mišljenja, saj je
redukcijski mehanizem moţganov prekinjen. Doseţemo jo lahko z zelo veliko dozo
kanabisa, nizko do zmerno dozo psilocibina ali meskalina, običajno dozo MDA-ja, ki ima
veliko večji psihedelični učinek kot MDMA, in običajno dozo entaktogenih psihedelikov
iz skupine 2-C, kot sta 2C-B in 2C-T-7.

-

3. stopnja: Značilni so močni vizualni učinki, vse je videti ukrivljeno in popačeno; vzorci
in kalejdoskopske oblike na stenah, obrazih; nekatere blage halucinacije, npr.
premikajoča oz. razlivajoča se tekstura lesa (kot reka) ali biserne površine; halucinacije
postanejo tridimenzionalne; sinestezija, kot je npr. vidno zaznavanje zvokov; spremembe
v zaznavanju časa, trenutki večnosti; premikanje postane oteţeno in dezorientirano;
poveča se zavedanje lastnih občutkov in energij. Posamezniki, ki jo doseţejo, jo običajno
pojmujejo kot stopnjo, ki ti da misliti in ţivljenjsko pomembno izkušnjo. Za nekatere je
na tej stopnji sposobnost zaznavanja nekoliko okrnjena. Posamezniki, ki doseţejo to ali
višje stopnje so dovzetnejši za sugestije; zato je zaţelena prisotnost vodnika, ki nanj pazi,
npr. v primeru, če bi oseba hotela narediti kaj potencialno nevarnega. Doseţemo jo lahko
z zmerno do višjo dozo psilocibina, višjimi dozami meskalina ter običajno dozo LSD-ja.

-

4. stopnja: Značilne so močne halucinacije kot npr. predmeti, ki se spreminjajo v druge
predmete. Obstaja veliko podvrst teh halucinacij, kot so: fraktali, spirale, interferenčni
valovi … Ena izmed karakteristik te stopnje je izguba oz. razcepitev ega, stvari lahko
začnejo govoriti s tabo ali pa hkrati zaznavaš razna protislovja; do določene mere je
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prisotna izguba stika z realnostjo, čas postane nepomemben; pogoste so izventelesne
izkušnje in ekstrasenzorične percepcije, prav tako sinestezija; precej pogoste so
halucinacije, ki vključujejo podobe iz hindujske, azteške, majevske, indijske, indijanske
in afriške kulture. Doseţemo jo lahko z večjo dozo LSD-ja in zelo veliko dozo
psilocibina.
-

5. stopnja: Med klasičnimi psihedeliki lahko le triptamini, kot so DMT ter ekstremno
velike doze psilocibina, sproţijo izkušnje pete stopnje. Tudi nekaj atipičnih psihedelikov,
kot sta salvinorin A (ki ga najdemo v Salvii Divinorum) in ketamin lahko v velikih dozah
sproţita izkušnje na tej stopnji. Na tej stopnji pride do popolne izgube stika z realnostjo,
prisoten je občutek breztelesnosti oz. občutenje kot, da nisi človek. Izguba stika z
realnostjo je tako ekstremna, da le-ta postane neopisljiva. Posamezniki poročajo, da so se
znašli v popolnoma drugačnih okoljih in veliko jih je doţivelo občutek simulirane
realnosti, pogosto računalniško simulirane. Na tej stopnji poročajo o religioznih
fenomenih. Pogosto omenjajo vseprisotno navzočnost oz. univerzalno znanje, ki ga
mnogi enačijo z vesoljci, umetno inteligenco, bogom, ljubeznijo ali razsvetljenjem.
Uporabniki pogosto navajajo: 1. da so potisnjeni v vesolje z ekstremno veliko hitrostjo; 2.
da so potisnjeni v neskončen prostor oz. paralelno dimenzijo, sestavljeno iz ţivobarvnih,
hitro premikajočih se kalejdoskopskih okolij, dinamičnih barvnih ţarkov ter kompleksnih
tridimenzionalnih geometrijskih, matematičnih in lingvističnih vzorcev; 3. da nenehno
potujejo z veliko hitrostjo, medtem ko opazujejo vzorce, ki letijo mimo, se spreminjajo,
odpirajo in razkrivajo še kompleksnejše vzorce znotraj vzorcev (fraktali); 4. hkrati se
srečujejo z raznimi ţivimi bitji in super inteligentnimi neorganskimi bitji; v reportih
navajajo kontakt z lebdečimi entitetami iz svetlobe, ki so podobne ogromnim nebesnim
telesom, nadalje z humanoidi, raznimi neprepoznavnimi insekti, bogomolkami, vilinci,
kompleksnimi roboti ter rastlinami; 5. inteligentna bitja, ki poskušajo komunicirati preko
vizualnega jezika in matematike in spreminjajočih se barvnih diamantov različnih tekstur
… zlato, tekoče kovine, barve; posamezniki poročajo o entitetah, ki manipulirajo njihovo
zavest, jih ob veliki hitrosti ţenejo v različne smeri, da si ogledajo mikroskopske in
makroskopske objekte, in sicer planetarne sisteme, galaksije, kvazarje, naravna okolja,
vesoljske habitate, tehnološke utopije, nevrone, DNA in samo-replicirajoče se stroje.
Večina uporabnikov poroča o podobnem slušnem zaznavanju, in sicer kombinaciji visoko
frekvenčnega in počasnega utripajočega zvoka, ki je podoben srčnemu utripu. Večina
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DMT-uporabnikov poroča o pogostem občutku jasnosti in treznosti ob doţivljanju
vrhunca ter zmoţnosti, da ohranijo sposobnost mišljenja v zgoraj naštetih okoliščinah.
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3. VIZUALNI UČINKI PSIHEDELIKOV
Preden se lahko lotim oblikotvornih značilnosti psihedelične umetnosti moram najprej
predstaviti učinke psihedeličnih substanc na vidno zaznavo oz. vidno izkušnjo.
Te učinke zelo jasno razčleni Encyclopedia psychonautica (2013), zato jih bom povzel
kar po njej.1 Enciklopedija začne z opisi preprostejših učinkov in počasi nadaljuje z bolj
kompleksnimi ter to ponazarja s pomočjo slikovnega gradiva, ki ga tudi povzemam.
3.1. Ojačanja
Prvo kategorijo vizualnih učinkov lahko klasificiram kot splošno ojačanje vida. O tem
konsistentno poročajo posamezniki pri izkušnji z niţjimi stopnjami psihedelične izkušnje.
Definiramo jih lahko kot okrepitev vizualnih informacij in se manifestira skozi tri ločene
podkategorije.

3.1.1.

Ojačana ostrina vida

Medicinska literatura definira ostrino vida kot sposobnost, ki je odvisna od ostrine
mreţničnega fokusa in občutljivosti interpretativnih zmoţnosti moţganov. Ojačanje ostrine
vida privede do tega, da zaobseţemo celotno vidno polje na enkrat, vključno s perifernim
vidom, v nasprotju s treznim človeškim vidom, ki je sposoben jasno zaznati le tisti del
vidnega polja, na katerega se mreţnica osredotoči. To povečanje ostrine vizualnih detajlov
pride do točke, ko so robovi predmetov ekstremno fokusirani, jasni in definirani (slika 1, 2 in
3).
Ojačanje ostrine vida ne spremeni izgleda zunanjega okolja ampak nivo detajlov, ki jih
zaznavamo. Ljudje tako opazijo vzorce in teksture, ki jih prej niso znali ceniti ali pa jim sploh
niso posvečali pozornosti. Na primer ko gledamo pokrajino, naravo ali vsakodnevne teksture,
postane kompleksnost in lepota vizualnih informacij nenadoma zelo jasna.

1

Namen te enciklopedije je sicer:
1.Vzpostaviti psihonavtiko (raziskovanje zavesti) kot legitimno polje znanosti.
2.Doseči razumevanje zavesti skozi formalno dokumentacijo in analizo konsistentnih subjektivnih efektov
najdenih znotraj le-te.
3.Minimalizirati nevarnosti, maksimizirati varnost in končati s kulturnimi tabuji, asociiranimi z osebno uporabo
halucinogenov in posredovati nepristranske in znanstveno točne informacije.
Zagotoviti platformo za psihedelično skupnost, skozi katero se bosta aktivno vzpodbujali sodelovanje in
organizacija.
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Slika 1: Lubje

Slika 2: Mah na deblu

Slika 3: Brisača
3.1.2. Ojačanje barv
Druga oblika ojačanja, do katere pride pri nizkih dozah psihedelične izkušnje, je ojačanje
barv: vse barve postanejo bolj razločne in intenzivne, bolj izstopajo in postanejo izredno ţive
(slike 4, 5 in 6).
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Slika 4: Gozd

Slika 5: Kameleon

Slika 6: Drevo
3.1.3. Ojačano zaznavanje vzorcev
Tretja oblika ojačanj pa je ojačana sposobnost prepoznavanja podob (ponavadi obrazov) v še
tako nejasnem draţljaju. Gre sicer za vsakdanjo sposobnost (t. i. pareidolia), ki pa se pod
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vplivom psihedelikov okrepi. Pogost primer je v vsakdanjem ţivljenju zaznavanje obrazov v
vsakdanjih predmetih in pojavih (npr. oblakih) (slika 7, 8 in 9).
Značilno za ta pojav je tudi, da pride do povečanega zanimanja za geometrične in
organske vzorce. Posamezniki le-te čustveno ponotranjijo, zato pogosto poročajo o nenavadni
fascinaciji nad teksturami in vzorci, katerim prej niso posvečali pozornosti. Na primer vzorci
na tapetah, oblekah in orientalskih preprogah.

Slika 7: Figura v oblakih

Slika 8: Obrazi v drevesih in skalah
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Slika 9: Oko

3.2. Popačenja ali distorzije
Naslednja kategorija značilnosti so popačenja ali distorzije. Gre za navidezno preoblikovanje
okolja, ki se dogaja pri odprtih očeh (ang. »open-eye visions«).

3.2.1.

-

Kategorije distorzij

Transformiranje

(ang. »morphing«): Gre za postopno spreminjanje predmetov in

pokrajin tako v obliki, velikosti, konfiguraciji in izgledu.
-

Dihanje (ang. »breathing«): Gre za učinek, ko se zdi, kot da se prizor v enakomernem
ritmu postopno krči navznoter in širi navzven, kot da predmet ali pokrajina diha,
podobno, kot se premikajo pljuča pri ţivem organizmu.

-

Topljenje (ang. »melting«): Predmeti in pojavi se začnejo topiti. Povešajo se, majejo, in
počasi izgubljajo trdnost. Efekt lahko narašča dokler se linije, teksture in barve trdnih
predmetov povsem ne utekočinijo.

-

Pretakanje (ang. »flowing«): Močan efekt pretakanja, napenjanja in premikanja površin,
ki se pojavlja skoraj izključno na teksturah, še posebej, če so izredno podrobne,
kompleksne ali grobe. Klasičen primer bi bile letnice na lesenih površinah, preproge, ki
tečejo kot reka v brezhibni animirani zanki.

-

Distorzije globinske zaznave: Gre za ekstremna ali blaga popačenja v globinski zaznavi.
Različne globinske plasti se v zaznavi povsem pomešajo (na primer: tiste v globini
postanejo pretirane, neproporcionalne). Klasičen primer bi bila zamenjava plasti v
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pokrajini. Objekti v ozadju stopijo v ospredje in obratno. Drug primer distorzije
globinske zaznave pa je popolna izguba globinske zaznave, ko različne plasti pokrajine
stopijo skupaj in se spremenijo v eno samo ploskovito podobo (slika 10).

Slika 10: Sprej v oblakih
3.2.2.

Ravni intenzivnosti distorzij

Zgoraj opisani učinki, ki zajemajo popačenja kot celoto, se navidezno stapljajo in mešajo eden
z drugim. Kaţejo se lahko v štirih različnih stopnjah jakosti, ki jih lahko opišemo kot:

-

Obrobne distorzije: Najbolj osnovna raven distorzije, ki jo posamezniki opisujejo kot
migetanje ravnih linij v zunanjem okolju, se dogaja izključno v perifernem vidnem polju
in si ga je nemogoče direktno ogledati.

-

Direktne distorzije: Na tej ravni se vizualna jakost distorzij sicer še ne ojača, jih pa ţe
zaznamo znotraj centralnega vidnega polja. Zunanje oblike, predmeti in pokrajine se
delno spremenijo (slika 11, 12 in 13).

-

Razločne distorzije: Na tej ravni distorzije postanejo dovolj močne, da drastično
spremenijo obliko in izgled predmetov v zunanjem okolju, pogosto do točke
nerazpoznavnosti.

-

Vseobsegajoče distorzije: Na najvišji ravni se ne transformirajo le posamezni predmeti,
ampak vsak del posameznikovega vidnega polja in celotno zunanje okolje.
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Slika 11: Spalnica

Slika 12: Mobilni telefon

Slika 13: Dnevna soba

3.3. Spreminjanje barv

Tretja oblika sprememb je spreminjanje barv. Najbolj pogosto se spremenijo barve predvsem
ţivo obarvanih predmetov.

22

To se zgodi na dva načina. Pogosto pride do prelivanja oz. tekočega gibanja med
različnimi odtenki v zaznavi. Na primer: mah na skali se lahko spremeni iz zelene v rdečo in
potem nazaj v zeleno, v rdečo, modro, nato nazaj v zeleno.
Drugi način pa je barvno niansiranje, na primer, kadar se črno-bela fotografija začne
polniti z barvo, podobno, kot da bi stare črno-bele fotografije niansirali z oljnimi barvami.
Pogosto se obarva le določen del, ostalo pa ostane črno-belo (slika 14).

Slika 14: Japonski javor

3.4. Ponavljanje simetričnih tekstur
Naslednji pojav je ponavljanje simetričnih tekstur. Značilno se pojavlja pri grobih teksturah,
kot so trava, preproge, asfalt, brisače, pesek, gosta vegetacija ...

Slika 15: Trava
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Ponavljanje se dogaja kot zrcaljenje, pri čemer se ohranja visoka jakost detajlov in vizualne
jasnosti. Ohrani se ne glede na to, kako blizu ali daleč gledamo teksturo (sliki 15 in 16).

Slika 16: Kopalnična preproga

3.5. Sledi (ang. »tracers«)
Naslednji pojav so sledi, ki se pojavijo za premikajočimi predmeti (npr. avtomobili in
pticami). Ponavadi so zelo očitne in podobne sledem, ki jih puščajo za seboj premikajoči
predmeti pri fotografijah z dolgo izpostavitvijo. Sledi so lahko iste barve kot predmet, ki jih
producira, ali pa včasih tudi naključne.

3.5.1.

-

Ravni jakosti sledi

Transparentne: Najosnovnejša oblika sledi je skoraj povsem transparentna sled, ki se
vleče 3-5 centimetrov za premikajočim predmetom in hitro zbledi.

-

Translucentne: Na tej ravni se sledi podaljšajo in postanejo dolge vsaj za polovico
dolţine vidnega polja. Glede na jasnost se sledi spreminjajo od komaj vidnih do jasnih
(slika 17 in 18).

-

Netransparentne: Na tej ravni sledi izgledajo povsem trdne in neprosojne, z jasnimi in
ostrimi robovi in vlečejo jasno mejo z ozadjem. Po dolţini postanejo dolge toliko kot
prepotovana pot in ostanejo na vidnem polju še nekaj sekund.

-

Vseobsegajoče: Na tej točki postane vidno polje tako občutljivo za nastajanje sledi, da se
ob najmanjšem premiku očesa razmaţe in stopi v eno samo vseobsegajočo sled. Zaradi
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tega postane gledanje zelo oteţeno, razen če oči drţimo povsem pri miru. Sled ostane v
vidnem polju tudi do 20 sekund.

Slika 17: Roka

Slika 18: Plesalka
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3.6. Rezanje kulise

Pri učinku rezanje kulise se zdi vidno polje razrezano s čistim rezom (slika 19). Razrezani
kosi nato počasi odjadrajo stran od svojega prvotnega poloţaja.

Slika 19: Sprehod v parku

3.7. Geometrične vizualije
Tej kategoriji učinkov skupnost psihonavtov ponavadi pravi »vizualije«. Gre za izkušnje, da
se v vidnem polju pri odprtih ali zaprtih očeh pojavijo hitro premikajoči in neopisljivo
kompleksni geometrični vzorci, konstantne oblike, fraktali, strukture in barve, ki ga lahko
delno ali povsem zapolnijo. Vizualije se kaţejo v mnogih različnih stilih, vendar jih lahko
razdelim na nekaj osnovnih podkomponent in pravil.
Vizualna geometrija se glede na obliko in slog menja zelo hitro in nikdar ne stoji pri
miru. Vsak kader vizualne geometrije spremljata globok smisel in pomembnost, kot da bi
geometrično popolnoma ustrezala trenutnemu duševnemu stanju.
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3.7.1.

Oblike geometričnih vizualij

- Vizualni hrup: To je najosnovnejša oblika vizualij in ga lahko izkusimo tudi v treznem
stanju. Gre za vizualni hrup, ki ga zaznamo za zaprtimi vekami in se kaţe kot naključni
prebliski rdečih pik.
- Gibanje in barve: Tudi to obliko lahko zlahka doseţemo brez psihedelikov. Gre za pojave
utripanja barv in meglic v vidnem polju (pri zaprtih očeh).
- Delno definirana geometrija: To je stopnja, kjer stvari postanejo izrazito psihedelične in
kompleksne in kjer se pokaţejo vzorci. Na tej točki so vzorci še dvodimenzionalni. So fini,
majhni in oddaljeni, s temnimi barvnimi odtenki, omejeni na nekaj različnih barv, kot so črne,
rdeče in temno-vijolične. Kaţejo se tako pri odprtih kot pri zaprtih očeh, vendar so bistveno
bolj natančne pri zaprtih očeh v zatemnjenem okolju.
- Polno definirana geometrija: Na tej stopnji postanejo detajli globoko kompleksni, a so še
vedno dvodimenzionalni. Vizualije so velike in izredno dodelane, v neskončno barvnih
kombinacijah. Kaţejo se tako pri zaprtih kot pri odprtih očeh (slika 20).

Slika 20: Shipibo tekstil

- 3-D geometrija: Na tej stopnji postane geometrija tridimenzionalna, kar ji doda povsem
novo plast vizualne kompleksnosti. Vzorci se razširijo preko površin, zidov, predmetov,
pohištva v posameznikovem okolju in se ne kaţejo več ploskovito (slika 21).
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Slika 21: Geometrija

-

Onstran fizične percepcije: To je točka, na kateri vizualije postanejo tako intenzivne,
ţive in jasne, da začnejo izrinjati zunanji svet. Na tej stopnji okolje zamenjajo vizualije,
kar ustvari občutek prebijanja v drugo realnost (slika 22).

Slika 22: Preboj
-

Nivo 5A in 5B: A) Izpostavljenost celotni nevrološki strukturi: Do te ravni pride, ko je
okolje popolnoma zamenjajo vizualije. Ko vizualije doseţejo najvišji moţni nivo, se um
počuti, kot da se je vsaka točka v moţganih popolnoma prepletla z ostalimi točkami - kot
da bi bili vizualno in psihično naenkrat izpostavljeni vsem našim spominom in drugim
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izkušnjam. To občutimo kot doţivljanje vsega v vesolju simultano, kot vse, kar je
kdajkoli bilo in kdajkoli bo. Ta širni umski ocean ne le vidimo, ampak tudi fizično
občutimo na nepojmljiv način. B) Izpostavljenost notranji mehaniki človeške zavesti: v
tej fazi pride do občutka popolne prekinitve z zunanjim okoljem, kar doţivimo kot
»notranje delovanje univerzuma«. Zdi se, kot da ste dobesedno vstopili v notranjo
mehaniko realnosti ali pa v sam vir eksistence (slika 23). Predstavljam si, da je sploh
zadnji dve točki izredno teţko ponazoriti z današnjo tehnologijo, kaj šele v likovnem
delu.

Slika 23: Onstran

3.8. Halucinatorna stanja
Halucinatorna stanja so verjetno subjektivno najglobji zaznavni učinek, do katerega lahko
pripeljejo psihedeliki. Pojavljajo se v obliki treh različnih stanj različnih jakosti.

3.8.1.

Videnja

Pri niţjih dozah se halucinatorna stanja pojavijo kot slikovno polje, preţeto z geometričnimi
vzorci. Pri tem gre za spontano premikajoče se ali negibne prizore predmetov, ljudi, ţivali,
prostorov ali česarkoli si posameznik lahko zamisli. Ponavadi se razvijejo iz vizualij in se
pojavljajo v različnih stopnjah podrobnosti, od »stripovsko« poenostavljenih do popolnoma
realističnih. Formo ponavadi zadrţijo le nekaj sekund, nato pa zbledijo ali se prelijejo v drugo
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podobo. Pod vplivom določenih psihedelikov se podoba razvije kot podrobna vizualna
reprezentacija tistega, kar takrat razmišljate. Abstraktne ideje se pretvarjajo v konkretne
prizore. Tovrstno izkušnjo lahko opazimo pri nekaterih ljudeh tudi med hipnagogijo (stanje
med budnostjo in spanjem) ali deprivaciji spanja in je v znanosti znana kot avtosimbolizem.

3.8.2.

Transformacije

Halucinatorne transformacije so videnja pri odprtih očeh. Po naravi so progresivne, kar
pomeni, da se oblikujejo iz vzorcev ali predmetov in potem v nekaj sekundah odlebdijo ali se
razmaţejo v popolnoma novo obliko mirujočih ali animiranih predmetov, ljudi, ţivali,
konceptov, prostorov ali česarkoli si lahko zamislite.

3.8.3.

Halucinacije

Proporcionalno z dozo psihedelikov postajajo videnja in transformacije vedno bolj razseţne in
jasne. Tako lahko naposled pripeljejo do vseobsegajoče, tridimenzionalne halucinacije.
Njihova vsebina je lahko karkoli, vendar ponavadi sestojijo iz običajnih arhetipov, kot so:
kontakt z avtonomnimi entitetami, namišljenimi pokrajinami, duhovne dimenzije in situacije,
ki niso podobne ničemur, kar smo kdajkoli poprej izkusili. Halucinacije posamezniki
velikokrat opisujejo kot transcendentalne, mistične, spiritualne in religiozne, ne glede na
njihovo versko prepričanje. Ljudje včasih poročajo o tem, da se psihedelične halucinacije
zdijo neskončno bolj »realne« kot karkoli, kar je posameznik izkusil poprej v treznem
ţivljenju.
V oblikovnem smislu lahko variirajo od stiliziranih in pa do popolnoma trdnih in
realističnih. To stanje lahko razdelimo na štiri različne podkomponente.
-

Avtonomna bitja se ponavadi zdijo kot prebivalci zaznane neodvisne realnosti –
zavedajo se vaše prisotnosti in uţivajo na različne načine. Tako bitje je ljubeča, prijazna
inteligenca, učitelj ali zdravilec, ki vam ţeli pokazati njihovo dimenzijo ter vam hitro
posredovati specifične delce znanja, preden začne psihedelik popuščati ali pa zdrsnete v
novo halucinacijo. Ko se spuščanje dejansko začne, se ponavadi zdijo iskreno uţaloščene
zaradi vašega »odhoda«, pogosto pomahajo v pozdrav ali vas vzpodbudijo, da jih še kdaj
obiščete. Entitete lahko prevzamejo katerokoli obliko, ponavadi pa gre za klasične
podzavestne Jungovske arhetipe, kot so breztelesni superinteligentni humanoidi, vesoljci,
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vilinci, orjaške krogle, insektoidi, mačja bitja, svetlobna bitja, roţe, roboti, boţanstva,
demoni ... Te entitete komunicirajo z uţivalcem s kombinacijo telepatije, vizualne
lingvistike, matematike in prelivajočih se barvnih struktur in različnih tekstur (slika 24).

Slika 24: Luke Brown, 2007, Spectraleyes

-

Krajine, kulise in nastanitve so komponenta višjih nivojev halucinatornih stanj.
Pojavijo se podobe podrobno namišljenih prostorov (npr. planetarnih sistemov, galaksij,
kvazarjev, dţungel, puščav, ledenikov, mest, jam, vesoljskih bivališč, ruševin, nevronov,
DNK, atomov, molekul, celic itd.), subjekt pogosto leti v različne smeri pri vratolomnih
hitrostih skozi makro in mikroskopska okolja. Večinoma jih zaznamo kot posledico
delovanja avtonomnih bitij.

-

Koncepti so zelo pogosti pri tipični psihedelični slikovnosti. Gre za vizualizacijo
notranje shranjenih konceptov, ki zajemajo vsakdanje predmete, subjektivne izkušnje, še
nedoţivete vizije in različne nemogoče zamisli. Tako na primer vsebujejo: vsakdanje
stvari, roţe, ţivali, insekte, arhitekture, strukture, oblike, atome, obraze, organe, logos,
religiozne simbole, pošasti … Halucinatorno izkustvo konceptov, ki vsebujejo pisave (kot
na primer namišljene knjige, dokumenti, ulični znaki, internetne strani ali lebdeč tekst) se
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ponavadi kaţe v obliki zabrisanih ali nezemeljskih simbolov (slika 25). Včasih vseeno
lahko vsebujejo koherenten jezik in berljiva sporočila, a se, ko jih skuša oseba prebrati, v
trenutku spremenijo ali izginejo, podobno kot se obnašajo teksti v sanjah.

Slika 25: Alex Grey, Secret language being, 2007

-

Scenariji in zgodbe. Vsaka od zgoraj naštetih komponent se naključno prepleta in meša
v katerokoli izmed neskončnih moţnih zgodb, ki jih lahko posameznik doţivi pod
vplivom visoke doze psihedelikov. Te je mogoče razčleniti v osnovne arhetipe, ki na
splošno pomenijo obisk druge realnosti. Zgodbe so lahko linearne, vendar povsem
nesmiselne. Lahko potekajo v prvi osebi (zaznavanja halucinacije iz lastne perspektive), v
drugi osebi (halucinacije iz perspektive zunanjega vira zavesti, kot drugega bitja, ţivali
ali neţivega predmeta), tretji osebi (zunajtelesna izkušnja oz. zaznavanje halucinacije iz
perspektive, ki lebdi zgoraj, spodaj, zadaj ali pred posameznikovim telesom) ali celo v
četrti osebi (izkušnja zaznavanja halucinacije iz več zornih kotov in včasih neskončno
različnih ţivljenj).

Jakost halucinacij lahko razdelimo na pet nivojev:
-

Ojačanje mentalne vizualizacije: Na najniţjem nivoju pride do ojačane
posameznikove zmoţnosti, da mentalno vizualizira koncepte. Ta notranja
vizualizacija se zdi kot izredno ţivo sanjarjenje.

-

Delno definirane halucinacije: Ta nivo halucinacij ponavadi vsebuje premikanje
v perifernem vidu in slabo definirane, zbledele vizualije, prav tako pa
transformacije in ali napačna videnja v perifernem vidu, ki izginejo takoj, ko si jih
ţelimo še enkrat ogledati.

-

Polno definirane halucinacije: Podoba počasi postane popolnoma definirana in
se nahaja v direktnem vidnem polju.
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-

Delno definirani preboji se začnejo z naključnimi prebliski spontanih
psihedeličnih scenarijev. Postanejo lahko popolnoma prisotni in dolgotrajni,
vendar niso popolnoma definirani po izgledu. Pojavljajo se kot delno ali povsem
zabrisani, transparentni, posameznikovo telo pa se zdi še vedno povezano z
realnim svetom.

-

Polno definirani preboji: Ko postanejo halucinacije dovolj izdelane, postanejo
vseobsegajoče in permanentne. Zdijo se povsem realne, ekstremno natančne in
zelo ţive. Občutenja telesa v realnosti ni več.
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4. PSIHEDELIČNA IKONOGRAFIJA
V nadaljevanju bom prešel na področje likovne umetnosti in raziskal, na kakšen način se
vizualne značilnosti psihedelične izkušnje kaţejo v psihedelični umetnosti, pri psihedeličnih
umetnikih oz. v oblikotvornih značilnostih njihovih del.
Preden pa preidem k psihedeličnim umetnikom in oblikotvornim značilnostim njihove
umetnosti se bom ustavil še pri starodavnih likovnih motivih, ki bi jih lahko označili za
psihedelične.

4.1. Starodavni likovni motivi
Prvo mesto si zagotovo zasluţi Xochipilli, princ roţ, ki je bil azteški bog cvetja, koruze,
ljubezni, igre, lepote, pesmi in plesa (slika 26). Xochi je iz nahuatl xochitl ali ´cvet´, medtem
ko pilli pomeni princ ali otrok. Je moţ Mayahuel in brat dvojček Xochiquetzala.
Azteški kip iz 16. stoletja, Xochipilli, je bil izkopan sredi devetnajstega stoletja na
pobočju vulkana Popocatapetl blizu Tlamanalco. Tako kip in osnove, na katerem sedi, so
zajete v rezbarije svetih in psihoaktivnih cvetij, vključno z gobami (Psilocybe aztecorum),
tobakom (Nicotiana tabacum), Morning Glory (Turbine corymbosa), sinicuichi (Heimia
salicifolia), in pa domnevno cacahuaxochitl (Quararibea funebris) ter en neznani cvet (slika
27).

Slika 26: Kip Xochipillija, Princa roţ
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Slika 27: Značilni motivi na kipu Xochipillija
Spustiti ne smemo tudi »mushroom stones« (slika 28). Arheolog, ki je raziskoval Maje,
Stephan F. de Borhegyi, je predlagal, da so bili rituali s halucinogenimi gobami osrednji
aspekt majevske religije. Svojo teorijo je zgradil na identifikaciji »kulta kamnitih gob«, ki se
je pojavil v višavjih Gvatemale in na obalah Pacifika okoli leta 1000 pred Kristusom (de
Borhegyi, 2010). Spodaj je nekaj izmed serije več kot 200 kamnitih kipcev, ki so ušli
uničenju in se ohranili do današnjih dni.

Slika 28: Fotografija serije kipcev Mushroom stones, 300-100 pr.n.št.
4.2. Upodobitve mandale pri psihedelični izkušnji
Uporabniki psihedelikov velikokrat poročajo o srečevanju z mandalami, še posebej v obliki
CEV (»closed eye visuals« - vizualije, ki se pojavljajo ob zaprtih očeh).
Mandale so simetrične risbe ali slike, najpogosteje v obliki kroga. Pogled na njih
pomirja in poduhovlja. Pripisujejo se jim zdravilne moči. Beseda mandala izvira iz sanskrta in
pomeni krog, red, strukturo, osrediščenje in popolnost. Vse, kar obstaja, je ustvarjeno iz ene
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točke. Iz te središčne točke izhajajo koncentrični krogi, simboli premikanja, ki se skladno
širijo v neskončnost.
Mandala (slika 29) je simbol kozmične strukture in tudi strukture duševnosti. Je
simbol urejenega kozmosa, povezanosti duha in materije, simbol duhovne osredotočenosti,
vodstva, duhovnega vzpona in gibalne sile duha (Musek, 1990).
Obstajajo različne definicije mandal, vsem pa je skupno, da poudarjajo koncentričnost
in duhovnost, namigujejo na višje resnice, ki so nam zahodnjakom večinoma neznane in nas
podobno kot psihedeliki navdajajo z nezaupanjem in strahom. Mandale kot vir duhovne
pomoči so sestavljene iz različnih znakov, figur, ki pomagajo, da se oblikujemo v harmonične
osebe, polne ljubezni, sočutja, razumevanja in miru (Omejc in Ţeleznik, 2001).
Večina mandal je intuitivnega, iracionalnega značaja in skozi vsebino izraţajo
retroaktiven vpliv na nezavedno, tako da vsebujejo nek magičen pomen, podobno kot ikone,
katerih moţna učinkovitost pa ni nikoli zavestno začutena (Jung, 1950). Umetniki, misleci in
duhovniki, a tudi preprosti ljudje so skozi stoletja uporabljali mandalo kot pripomoček za dvig
zavesti iz linearnega, racionalnega, ki ga predstavlja leva polovica moţganov, v ciklično,
imaginarno, intuitivno, ki ga spodbujamo z desno polovico moţganov (Mandala by Zivc).
Mandale so bile in so še uporabljane v vseh časovnih obdobjih in skoraj v vseh
kulturah, saj vlada prepričanje, da vsebujejo oz. posedujejo neko magično moč, ki pozitivno
vpliva na ljudi, jim pomaga pri koncentraciji in jim odpira pot do sebe. Njene lastnosti je cenil
in uporabljal tudi znani psiholog Jung, tako da se zdi, da se mandala počasi vriva v zavest
zahodnjakov in jim s svojo preprosto zapletenostjo nudi ključ za razumevanje samih sebe in
sveta.
Vse od prazgodovinskih časov naprej najdemo povsod po svetu kroţne formacije v
dvo- ali tridimenzionalni obliki v umetnosti, arhitekturi in v okolju. Nekatere prekrivajo
ogromna območja, njihova oblika pa je vidna le iz zraka. Ti krogi, ustvarjeni kot delo
človeških rok z očitnim namenom komuniciranja z boţanskim ali izvajanja oz. oddajanja
zdravilnih energij, odmevajo iz zemlje v vesolje (Arguelles in Arguelles, 1972, Cunningham,
2002, Fincher, 2000; povzeto po: Incardona, 2009). Čeprav jih v različnih oblikah pogosto
najdemo v naravi in v različnih religioznih okoljih, so verjetno najbolj očitne v tibetanski
Mahayanski tradiciji in pri indijancih plemena Navajo v obliki medicinskega kolesa (Grey,
2001).
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Slika 29: Budistični menihi pri ustvarjanju peščene mandale
4.3. Psihedelični motivi na naših tleh
Kaj pa na naših tleh? Pri nas raste več vrst halucinogenih gob, kot je na primer Psilociba
Semilanceata, prav tako rastejo pri nas datura, mandragora in volčja češnja, ki pa so
pravzaprav delirianti, katerih aktivni spojini sta atropin in skopolamin. Ker uţivanje tovrstnih
substanc v pravilnih dozah da subjektu občutek brezteţnosti in letenja, so le-te domnevno
uporabljale srednjeveške čarovnice, zato, da bi lahko letele.
Pred nekaj leti je k meni prišel tedaj znanec Matej Jankovič, eden izmed
organizatorjev vsakoletnega Marihuana marša, ter voditelj radijske oddaje Drogerija (ki jo
lahko slišite vsako drugo nedeljo na valovih Radia Študent) in mi predstavil zanimivo teorijo,
da naj bi na vaški situli (slika 30) (ki datira na prehodu iz 6. v 5. stoletje pred našim štetjem)
bilo razvidno, da so tedaj ljudje uţivali takšne ali drugačne substance v verskih obredih.
Opozoril me je na skrajno levi prizor na srednjem pasu (obkroţen z rdečo). Očitno gre za dva
duhovnika, ki nekaj pripravljata v loncu in se drţita za nosove, iz česar lahko sklepamo, da je
stvar, ki se kuha neprijetnega vonja – torej ne gre za hrano, ne poznam namreč enolončnice, ki
bi imela izrazito neprijeten vonj. Intrigiran sem se zapodil v literaturo, da bi izvedel več in
tisto, kar sem našel, me je še bolj zbegalo – posoda na sliki je ciborij. Danes ciborij
uporabljajo duhovniki v cerkvah za shranjevanje hostije, svoje korenine pa ima v antičnem
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Egiptu. Primer je razstavljen na Magdalenski gori nedaleč od Vač, datira pa iz okrog 500 pr.
n. št. (Tecco Hvala, 2012). Kot nestrokovnak in nezgodovinar ne morem z gotovostjo ničesar
trditi, vendar pa si laično razlagam (če gledamo celoten prizor na situli in ga beremo kot
strip), da je nekoč od nekod (morda iz naprednega Egipta, za katerega je tudi znano, da so
uporabljali nemalo psihoaktivnih rastlin) prišla karavana na vozovih ter prinesla takšne in
drugačne dobrine. Med njimi tudi kak zakrament. Če potujemo od obkroţenega segmenta na
desno, lahko vidimo, da svečenik da nekomu nekaj jesti, nato pa ga privezanega odpelje
naprej (očitno ni šlo za pomirjevalo). Nato smo priča nekemu obredu, na spodnjem pasu pa
lahko vidimo kozla, ki se počasi spreminja v recimo panterja – spreminjanje in izkrivljanje
podob pa je značilno prav za psihedelike! Ponavljam, stvar je zrasla na zeljniku hobi
raziskovalcev, ne strokovnjakov, zato navajam podatke zgolj kot zanimivost.

Slika 30: Vaška situla, domnevni prikaz uţivanja psihedelikov
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5. UMETNIKI, KI SO USTVARJALI PSIHEDELIČNE MOTIVE
Sedaj se bom lotil opisa posameznih umetnikov, ki bi jih lahko klasificirali kot psihedelične,
vendar pa pri tem naletim na teţavo. V večih primerih namreč ne moremo z gotovostjo trditi,
da so ti umetniki posegali po psihedeličnih substancah, niti ne moremo vedeti, ali so na kak
drug način dostopali do psihedelične izkušnje, naj si bo to ritmično bobnanje, meditacija, post,
itd.
Teţava po mojem mnenju nastaja zato, ker je v zahodni kulturi ta tema še vedno tabu
in so le redki posamezniki dovolj pogumni, da bi odkrito govorili o tovrstnih izkušnjah. V
nekaterih primerih je problem tudi ta, da je časovni okvir »napačen«, saj je zahodna znanost
začela psihedelikom posvečati pozornost šele konec devetnajstega stoletja.
Psihedelične umetnike bi iz tega razloga lahko razvrstil v naslednje kategorije:


Tiste, ki so se sami izrekli za uporabnike psihedelikov.



Tiste, katerih slog namiguje, da bi lahko bili uporabniki, vendar tega ne moremo z
gotovostjo trditi.



Tiste, katerih slog je psihedeličen, vendar ne spadajo v pravi časovni okvir.



Tiste, ki so do psihedelične zavesti dostopali na druge načine: duševna bolezen,
meditacija …

Naslednja stvar, ki se mi jo zdi pomembno omeniti je, da kar precej zgodovinskih umetniških
slogov – glede na oblikotvorne značilnosti, ki jih bom analiziral v naslednjem poglavju deluje bolj ali manj psihedelično (slika 31). Nadrealizem, impresionizem, postimpresionizem,
ekspresionizem in dadaizem vsi v sebi zajemajo kvalitete psihedelične izkušnje (npr. ojačanje
barv, popačena realnost ...) ter kaţejo določene oblikotvorne značilnosti psihedelične
umetnosti. Vendar pa se mi zdi, da bi z opisovanjem teh slogov zašel predaleč iz začrtane
poti, moţno pa je, da so bili ti umetniki veliko bolj senzibilni v zaznavanju okolja, ter da je
njihov moţganski ustroj deloval drugače, kot pri posameznikih, ki ne kaţejo tovrstnega
kreativnega potenciala.
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Slika 31: Vincent Van Gogh, Zvezdna noč, olje na platno (73.7x 92.1cm), 1889

5.1. LSD eksperiment

Kot prvi primer navajam devet risb neznanega avtorja, ki je risbe ustvaril pod vplivom LSD-ja
kot del eksperimenta, ki ga je izvedla vlada ZDA, v 50 letih prejšnjega stoletja. Umetnik je
prejel dozo LSD-25 in dostop do škatle polne barvic in svinčnikov. Portretiranec je bil
zdravnik, ki je administriral substanco. Prva risba (slika 32) je nastala 20 minut po prvem
doziranju (50ug).

Slika 32: 20 min po prvem odmerku, neznani avtor, svinčnik na papir
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Subjekt eksperimenta poroča: »Stanje normalno, nobenih efektov droge zaenkrat.«

Slika 33: 85 minut po prvem odmerku in 20 minut po tem, ko je bila administrirana drugi
odmerek (50ug + 50ug), neznani avtor, svinčnik na papir
Pacient se zdi evforičen: »Vidim vas tako jasno, tako jasno. To ... V i... Vse je ... Imam nekaj
teţav s kontroliranjem svinčnika. Zdi se, kot da hoče nadaljevati sam.« (Slika 33)

Slika 34: 2 uri in pol po prvem odmerku, neznani avtor, svinčnik na papir
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Pacient se zdi zelo osredotočen na risanje: »Obrisi delujejo normalni, vendar zelo ţivahni –
vse spreminja barvo. Moja roka mora slediti krepkim linijam. Počutim se, kot da se moja
zavest nahaja v delu telesa, ki je zdaj aktiven - moji roki, komolcu ... mojem jeziku.« (Slika 34)

Slika 35: 2 uri in 32 minut po prvem odmerku, neznani avtor, svinčnik na papir
Pacient se zdi vpet v list papirja: »Poskušam narisati naslednjo risbo. Obrisi modela so
normalni, ampak tisti na moji risbi niso. Tudi moja roka čudno pleše. Ni preveč dobra risba,
kajne? Vdam se – poskusil bom še enkrat ...« (Slika 35)

Slika36: 2 uri in 35 minut po prvem odmerku, neznani avtor, svinčnik na papir
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Pacient hitro nadaljuje z naslednjo risbo: »Narisal bom risbo z eno potezo. Brez da bi se
ustavljal ... Ena črta, brez premora!« Ob zaključku se začne pacient smejati, nato ga zmoti
nekaj na tleh. (Slika 36)

Slika 37: 2 uri in 45 minut po prvem odmerku, neznani avtor, tempera
Pacient poskuša splezati v škatlo z barvnimi svinčniki in se zdi na splošno razdraţen – počasi
se odzove na predlog, da bi lahko še kaj narisal. Postal je v večini neverbalen: »Jaz sem ... Vse
je ... Spremenjeno ... Kličejo ... Tvoj obra z... Prepleteno ... Kdo je ...« Pacient skoraj neslišno
zamomlja (sliši se kot: »Hvala za spomin«). Svoj medij zamenja za tempero. (Slika 37)

Slika 38: 4 ure in 25 minut po prvem odmerku, neznani avtor, tempera
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Pacient se je umaknil na leţišče, kjer pribliţno dve uri preţivi v leţečem stanju, mahajoč z
rokami po zraku. Njegova vrnitev h škatli z barvicami je nenadna in namerna, zamenja medij
v svinčnik in akvarel.
»To bo najboljša risba, tako kot prva, le boljša. Če ne bom pazljiv, bom izgubil
kontrolo nad svojimi gibi, ampak ne bom, ker vem, Vem.« (to ponovi še večkrat). Pacient
naredi zadnjih pol ducata potez slike med tekanjem naprej in nazaj po sobi (slika 38).

Slika 39: 5 ur 45 minut po prvem odmerku, neznani avtor, svinčnik na papir
Pacient se pe premika naprej po sobi, prečesava prostor v kompleksnih variacijah. Mine ura in
pol preden se umiri in začne risati – zdi se, kot da je droga popustila: »Spet čutim svoja
kolena, mislim, da je začelo popuščati. Tole je precej dobra risba – tale svinčnik je precej
teţko drţati.« (Slika 39)
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Slika 40: 8 ur po prvem odmerku
Pacient sedi na svojem sedišču. Poroča, da je intoksikacija izvenela, razen občasnega
popačenja naših obrazov. Prosimo ga za zadnjo risbo, ki jo nariše z le malo entuziazma.
»Ničesar nimam za povedati o tej zadnji risbi, slaba je in nezanimiva. Rad bi odšel domov.«
(Slika 40)
Primer teh devetih risb nudi dober vpogled v to, kaj se zgodi s subjektovim
dojemanjem zunanjega sveta ob zauţitju psihedelične substance. Naj dodam, da gre za precej
nizko dozo. Ţe na prvi pogled je opaziti precejšnjo defragmentacijo slike, le-ta postane na
začetku zelo okorna, kasneje pa veliko bolj ekspresionistična.
Sedaj lahko na osnovi tega primera navedem nekaj umetnikov, ki bi jih lahko opredelil
kot psihedelične, nato pa bom lahko na osnovi njihovih del opredelil oblikotvorne značilnosti
psihedeličnih likovnih del.

5.2. Louis Wain (1860-1939)

Podobno kot pri devetih risbah zgornjega primera se dogodi tudi z deli umetnika Louisa
Waina (kolaţ slik 1 in 2). Wain je od malih nog risal in slikal mačke za koledarje, albume in
razglednice itd. (kolaţ slik ). Pri 57 letih pa ga je prizadela neznana duševna motnja, ki je
prevzela tako njegovo ţivljenje kot umetnost (kolaţ slik 2). Svojih zadnjih 15 let je preţivel v
psihiatričnih ustanovah (Wikipedia, 2012). Njegove slike mačk so se začele spreminjati in
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kazati presenetljive podobe, zelo podobne nečemu, kar v tistem času še ni bilo odkrito –
nelinearnim fraktalom.

Kolaž slik 1: »Zdravo« obdobje v ustvarjanju Louisa Waina

Kolaž slik 2: Psihotično obdobje in prikaz napredovanja bolezni
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5.3. Charles Burchfield (1893-1967)

Slika 41: Charles Burchfield, Jesenska fantazija (»Autumn fantasy«), akvarel (99x137 cm),
1916-1944
Charles Burchfield je bil eden izmed najbolj prodornih ameriških umetnikov 20. stoletja.
Skozi večino svoje kariere, je bil njegov osrednji medij akvarel, včasih v kombinaciji z
gvašem, grafitom, ogljem, Conté barvicami, kredo ali pasteli. Njegovo ustvarjalno ţivljenje
lahko razdelimo na tri obdobja: zgodnje obdobje (okoli 1915-1921), ko je bila pokrajina
pogosto obarvana na metafizičen, fantastičen način, srednje obdobje (1920-1940), ko je vladal
realizem, in pozno obdobje, ki je pomenilo vrnitev v transcendentalno, mistično perspektivo.
Rodil se je v Astabula Harborju, Ohio, odraščal pa v mestecu Salem, Ohio. Kot fant in
mladenič, je veliko časa preţivel po okoliških gozdovih ter razvil globoko in vseţivljenjsko
spoštovanje do narave (Dc Moore galllery, 2013). Torej ni nakjljučje, da je v svoja dela
vnašal neznosno čustvenost in poskušal narisati, kako njegova okolica diši, zvoni in kakšna je
na otip, kar ga je odmaknilo od sodobnega mainstreama (Budick, 2010).
Atmosfera, ki je spremljala drugo svetovno vojno, je Burchfielda vodila stran od
industrijskih tem v domačnost naravnih pokrajin in okolico njegovega studia (Dc Moore
gallery, 2013).
Ali je Burchfield kdajkoli posegel po kakem psihedeliku, ni znano. Sicer je moţno, da je,
glede na to, da je bival v ZDA, kdaj prišel v stik z meskalinom, vendar o tem ni nikakršnih
zapisov in glede na to, da je skrbno pisal dnevnik, bi verjetno o tem spregovoril. Znano pa je,
da je trpel za depresijo.
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5.4. Isaac Abrams (1938-)

Slika 42: Isaac Abrams, Zbor v gozdu sanjačev (»A gathering in the forrest of dreamers«),
olje na platnu (101.6x101.6 cm), 2008
Isaac Abrams je bil rojen v New Yorku. Je samouk z akademsko podlago v literaturi,
zgodovini, znanosti in psihologiji. Ustanovil je prvo galerijo psihedelične umetnosti na svetu,
leta 1965. Začel je ustvarjati kot samouk v začetku leta 1966. Kot kipar je začel ustvarjati v
sedemdesetih. Kasneje se je začel ukvarjati z animacijo.
Pred njegovo prvo izkušnjo z LSD-jem leta 1965 v »Dream Laboratory« v Brooklynu,
s psihologom Stanleyem Krippnerjem, se sploh ni smatral za umetnika. Po tem umrazširjajočem dogodku je začel slikati in njegove slike so kazale zelo intenziven in ţivahen
slog. Slikati je začel, ker je dobil unikatno vizijo o tem, kako naj bi psihedelična umetnost
zgledala. Njegove slike so zasanjane in prikazujejo oceanske, mikroskopske in kozmične
podobe. Svoja dela opisuje kot realistične portrete enotnosti vesolja in medsebojno
povezanost narave skozi makro in mikrokozmos.
Neka Jungovska psihoanalitičarka je nekoč dejala, da njegova dela napeljujejo na
določene arhetipske izkušnje, ki se pojavljajo v sanjah ali fantazijah njenih pacientov (RO
gallery, 2013).
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5.5. Pablo Amaringo (1945-2009)

Slika 43: Pablo Amaringo, Vizije ayahuasce (»Ayahuasca visions«), podatki neznani

Pablo Amaringo je bil rojen v Puerto Libertad, majhnem zaselku blizu mesteca Tamanco v
Peruju. Njegovi starši so bili majhni kmetje. Čeprav je bil quechua materni jezik njegovih
staršev, sta svoje otroke vzgojila, da so govorili špansko. Mnogi njegovi predniki so bili
zdravilci in šamani. Pablo je končal le dve leti šolanja, ko je njegov oče zapustil njegovo
druţino. Izgubili so kmetijo in se preselili v Pucallpa. Po še dveh letih šolanja je bil Pablo
prisiljen h delu, da je lahko pomagal preţivljati svojo druţino. Pri petnajstih je delal v
pristanišču Pucallpa. Potem, ko je zelo zbolel, njegova druţina pa je bila potisnjena v obupno
revščino, je začel slikati. Ugotovil je, da lahko z uporabo svojih čopičev in kitajskega črnila
ustvari bankovce. Ko so ga aretirali zaradi poneverbe, je ušel iz zapora in pobegnil v
Brazilijo, kjer je delal skoraj dve leti. Nato se je vrnil v perujsko dţunglo, kjer je njegove
teţave s srcem ozdravil ayahuasquero ali vegetalismo šaman. Kmalu za tem se je naučil
skrivnosti zdravilstva od gozdne ţene, ki se je pojavila v njegovih sanjah (E gallery, 2011).
Vedno bolj zatopljen v moč ayahuasce ali yajé, rastlinskega zvarka, ki ga uporabljajo v
šamanskem kontekstu med indijansko in mestiško populacijo zgornje Amazonke, ga je
spiritualni svet vedno bolj preganjal. Po številnih »bojih« in »bojnih ranah«, se je odločil
opustiti šamansko prakso in ayahuasco. Znova je začel slikati in interpretirati »druge svetove«
iz njegovih izkušenj in delati v smeri prezervacije amazonskega okolja in kulturne dediščine.
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Leta 1988 je ustanovil Usko-Ayar, šolo, kjer je učil svoje učence notranje vizualizirati, kar
ţelijo naslikati, tako kot je to počel sam. »Namen šole je dobro definiran: je orodje za
ohranitev amazonskega okolja in kulture. S tem, ko opazujemo in opisujemo naravo, ljudi - še
posebej pa majhne otroke – se bolj zavedamo njihovih lepot in bogastev in se jih s tem
naučimo spoštovati. Prav tako študentje upajo, da bodo njihove slike navdihnile druge ljudi,
da bi z njimi delili podoben odnos.« Pablo je čutil, da ima dolţnost, da skozi svoja dela
omogoči, da pokukamo v druge dimenzije. Jezik, pravi, je nepopoln način komunikacije.
Duhovi ne govorijo, ampak se izraţajo slikovno (Charing in Cloudsley, 2006).
Pri njegovih slikah so motivi večinoma amazonska ikonografija, pri ustvarjanju pa
uporablja zelo ţive barve. Prav tako je moč opaziti močan horror vaccui.

5.6. H. R. Giger (1940-)

Slika 44: H.R. Giger, Vrtinec (»Vortex«), 1985
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Slika 45: H.R. Giger, Osmi potnik (»Alien«)
Sin farmacevta, švicarski umetnik Hans Ruedi Giger je skozi svojo kariero ustvarjal z veliko
mediji, sicer pa je najbolj poznan po svojih slikah, naslikanih z airbrushem in pa dizajni za
film Alien (Osmi potnik), za katerega je 14. aprila 1980 dobil oskarja (Wikipedia, 2013a).
Skupaj s sodobniki, kot so Robert Venosa, De Es Schwertberger, Philip Rubinov-Jacobson in
ostalimi, so Gigerjeva dela ponavadi kategorizirana znotraj drugega vala umetnikov, ki so
delovali znotraj stila fantastični realizem. Nekateri izmed teh posameznikov so se izučili ali
pa bili kolegi Ernsta Fuchsa, ki je bil soustanovitelj dunajske šole fantastičnega realizma leta
1948 (Erowid, 2013).
Gigerjeva dela so visoko cenjena s strani psihedelične skupnosti (Drury, 1985). Bil je
gost na stoti rojstnodnevni zabavi Alberta Hofmanna. Timothy Leary je napisal uvod v eni
izmed njegovih knjig. Ann Shulgin je opazila, da Gigerjeva dela ilustrirajo Jungovo
karakterizacijo »sence«. Stanislav Grof, ki je napisal uvod v eni izmed Gigerjevih knjig, je bil
njegov sogovorec na predavanjih, kjer je izrazil globoko empatetično razumevanje Gigerjevih
del v odnosu z doţivetji nekaterih testnih subjektov. Grof je bil namreč eden pionirjev v
raziskovanju nenavadnih stanj zavesti (Erowid, 2013a).
Giger pravi, da je večina podob v njegovih slikah zlih, vendar ne moremo reči, da je
zaradi tega zloben on sam. Pravi le, da je zlo veliko zanimivejše od raja (Drury, 1985).
Nedvomno so Gigerjeve temačne, biomehanske vizije odlično ujele moderen obraz strahu
(Erowid, 2013). Njegove dramatične vizionarske kompozicije nas popeljejo naravnost v
temačne vdolbine človeške zavesti. Njegovo delo vsebuje avtentično magično noto, ki jo
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redko opazimo v moderni umetnosti, kar ga postavlja ob bok mojstrom vizionarjem, kot sta
npr. Hieronymus Bosh in Lucas Cranach (Drury, 1985). Giger se sam nikoli ni izrecno
naznanil za uporabnika psihedeličnih substanc, vendar pa je nekoč izjavil: »Ţalostno je, da
moramo molčati o stvareh, ki so najbolj zanimive; nikoli ne moreš biti prepričan ali prihajajo
izpod rok omejitev ali ne. Starejši kot sem, bolj ţivčen postajam, saj verjamem, da nekdo kot
sem jaz ne more imeti ves čas sreče« (Petros, 2009) . Prav tako bi lahko špekulirali, da bi bilo
zelo nenavadno, če ne bi bil uporabnik, še posebej glede na krog njegovih znancev.

5.7. Alex Grey (1953-)
Najbolj znan umetnik s tega področja je zagotovo Alex Grey, vizionarski umetnik, inštruktor
umetnosti in avtor. Njegove slike, skulpture in predstave temeljijo na njegovem
vseţivljenjskem zanimanju za teme smrti in transcendence. Študiral je na Columbus College
of Art and Design v Ohiu in Bostonskem šolskem muzeju. V tem obdobju je zaradi uporabe
drog doţivel mistično izkušnjo, ki je preoblikovala njegov agnostični eksistencializem v
koreniti transcendentalizem.

Slika 46: Alex Grey, »Psychomicrograph of a fractal paisley cherub feather tip«, akril na les,
(26 x 35 cm)
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Grey je preţivel pet let delovnih izkušenj na Harvard Medical School, na oddelku anatomije,
kjer je študiral telo in pripravljal trupla za disekcijo. Delal je tudi na oddelku Harvard's
mind/body medicine z dr. Herbertom Bensonom in dr. Joan Borysenkovo, kjer izvajajo
znanstvene poskuse, da bi raziskali zdravilne moči subtilnih zdravilnih energij.
Grey razstavlja svoja dela po vsem svetu in je pogosto govornik na mednarodnih
konferencah. Njegova dela odlikuje skrbna natančnost in poznavanje anatomije. Seveda
zaradi tega delujejo njegove slike kičaste, vendar pa je treba poudariti, da je tudi psihedelična
vizija sama po sebi lahko kičasta. Ţive barve, repetitivni geometrični vzorci in pa namig na
zaobjemanje sveta, ter razširjanje uma čez stvarstvo so zelo dobri prepoznavni znaki ob
identificiranju psihedelične ali, kot ji Alex Grey rad pravi, vizionarske umetnosti
(http://www.alexgrey.com/gs.html).
O vplivu psihedelikov na umetnost pa se izreče takole: »Mislim, da ima lahko
enteogena izkušnja veliko vlogo pri obuditvi umetniške in kulturne renesanse. S tem, ko
umetniki dobijo takšno osmišljeno izkušnjo, se jim ponudi tudi dostop do globljih in višjih
aspektov njihove psihe, dobijo nov predmet oz. temo, vredno ustvarjanja in podoţivljanja.
Enteogeno stanje pa je pri vsakem posamezniku drugačno, čeprav se v izkušnjah pojavljajo
določeni skupni arhetipi in arhetipična stanja, ki jih izkusi veliko število psihonavtov in ki so
pravzaprav navdih za ustvarjanje« (Grey, 2000, str. 9).

Slika 47: Alex Grey, Sveta druţina (»Holy Familiy«), akril na les (121.9 x 121.9 cm), 2007
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5.8. Robert Venosa (1939-2011)

Slika 48: Robert Venosa, »05.2. angels«, podatki neznani
Rojen v New Yorku, je bil Venosa kot mladi moţ umetniški direktor za CBS/Columbia
records in je kasneje vodil multimilijonsko oglaševalsko agencijo. Po svojemu prvemu LSD
tripu sredi šestdesetih, se je Venosa odločil postati umetnik, ki bo slikal z oljem. Leta 1970 je
tri mesece študiral v New Yorku pri Mati Klarweinu in sodeloval z njim pri izdelavi ovitka
albuma Santane z naslovom Abraxas; Klarwein je slikal, Venosa pa oblikoval logo. Nato se je
Venosa preselil na Dunaj, kjer je bil vajenec pod sodobnikom Ernstom Fuchsom. Po nekaj
mesecih slikanja pod njim se je moral zaradi pomanjkanja sredstev preseliti nazaj v ZDA, kjer
je ţivel na ladji v Sausalitu, Kaliforniji, kjer je bil sosed britanskega filozofa Alana Wattsa.
Leta 1972 se je Venosa napotil nazaj v Evropo in se ustalil v Cadaques v Španiji in se spoznal
z velikim nadrealistom Dalijem (Erowid, 2013b).
Skupaj s fantastičnimi realisti, Venosina dela kaţejo svetleče tridimenzionalne
površine, ki vzbujajo videz rezanega obsidiana, taljenje vitraţa, dragih kamnov, notranjih
organov in svetle notranje spiritualne luči. Čeprav pod vplivom Fuchsovega stila, dela
odraţajo njegovo unikatno vizijo.
Njegovo zanimanje za psihedelike ga je pripeljalo do tega, da se je spoprijateljil s
pionirji na tem področju, kot so: Albert Hofmann, Timothy Leary, Terence McKenna, Sasha
in Ann Shulgin in pa mnogimi entuziasti v vzponu (Venosa, 2006). Zadnjih ducat let
njegovega ţivljenja je skupaj z ţeno velikokrat predaval na psihedeličnih druţenjih, kjer je

54

nova generacija umetnikov lahko uţivala v direktni transmisiji njunih idej in tehnik. Po
osemletni borbi z rakom je 8. avgusta 2011 umrl v starosti 75 let (Erowid, 2013b).

5.9. Naoto Hattori (1975-)

Slika 49: Naoto Hattori, Umsko popotovanje (»Mind Trip«), print na pivnik papir
(25.4 x 35.6 cm)
Umsko popotovanje je klasična psihedelična slika, z ukrivljanjem predmetov in namigovanji
oblik. Če podrobno pogledate, gre za print polo pivnikov, na katere se lahko nanese LSD.
Naoto Hattori je študiral grafični dizajn v Tokiu preden se je odselil v New York, kjer je
študiral še na Šoli vizualnih umetnosti (School of Visual Arts), prejel nagrade od zdruţenja za
ilustracije in še mnoge druge. O svojem delu pravi: »Moja vizija je kot sanje, pa naj bojo to
sladke sanje, nočna mora ali pa psihedelične sanje. Poskušam ugotoviti, kaj se zares dogaja v
mojem umu in sicer tako, da povečam kreativnost toka zavesti« (Indies Art, 2013). Nikjer pa
nisem uspel zaslediti, da bi se izrekel za uporabnika psihedelikov.
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5.10. Bryan Lewis Saunders (1969-)

Slika 50: Avtoportret na norih gobicah

Slika 51: Avtopotrtet na Salvii Divinorum

Bryan Lewis Saunders ţivi v Johnson City, Tenessee, kjer je leta 2005 začel pisati, snemati in
igrati tragične zgodbe iz svojega ţivljenja z eksperimentalno glasbo in video-grafično
spremljavo. Nastopal je tako v ZDA kot zahodni Evropi, na glasbenih prireditvah, umetniških
muzejih, kavarnah, in šolah umetnosti (Reverbnation, 2013). Njegovo umetniško izraţanje pa
obsega tudi risanje in slikanje avtoportretov pod vplivom raznih substanc, od tega dveh
psihedeličnih. Prva slika je bila ustvarjena pod vplivom »čarobnih« gob, druga pa Salvie
Divinorum. Teh portretov je okoli 50, jaz pa sem izbral le tista dva, ki sta nastala pod ali takoj
po vplivu psihedelika.
Sam se o svojem delu izreče takole: »Po tem, ko sem preţivel drastične spremembe v
svojem okolju, sem začel iskati druge izkušnje, ki bi lahko globoko vplivale na mojo
percepcijo samega sebe. Tako sem zasnoval nov eksperiment, kjer sem vsak dan vzel drugo
drogo in pod njenim vplivom izdelal avtoportret. Po nekaj tednih sem postal letargičen in
verjetno utrpel laţje moţganske poškodbe. Eksperiment še vedno traja, le da med
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posameznimi epizodami preteče več časa. Vzamem samo droge, ki mi jih kdo podari«
(Saunders, 2013).

5.11. Fred Tomaselli (1956-)

Slika 52 : Fred Tomaselli, Penetratorji (»Penetrators«), fotokoklaţ in akril na leseni plošči
(182.9 x 182.9 cm)
Sodobni umetnik, ki ustvarja osupljive hiperdelične kolaţe na lesene plošče, sestavljene iz
zdravilnih rastlin, halucinogenih drog, receptov za tablete, znanstvenih slik, ptic, roţ, dreves
in ljudi. Nato barve na vrhu kolaţa na debelo prevleče s sijajno smolo. Tomaselli pravi: »To je
moj končni cilj - zapeljati in transportirati gledalca v prostor te slike, obenem pa simultano
odkrivati mehanike zapeljevanja.« V svojem intervjuju izjavi tudi: »LSD-ja nisem vzel ţe od
leta 1980. Mislim, da se moraš včasih odmakniti od intenzivne izkušnje in dobiti nekaj
distance, da bi jo lahko zares uporabil v svojih delih. Moje herojske doze LSD-ja so
preteklost« (Martin, 2003). Kakorkoli, s svojim delom si je prisluţil ugled kot »art world’s
“drug guy.”, čeprav njegova skromna prezenca in to, da navaja, da njegovo delo ni o drogah,
temveč o percepciji, tega ravno ne opravičujeta. V svojih delih ţeli uskladiščiti nedoločeno,
paralelno resničnost in vizualizirati sinestezijo (multisenzorno zaznavanje, npr. okušanje barv,
videti zvok ipd., op.p.) (Estefan, 2013).
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6. OBLIKOTVORNE ZNAČILNOSTI PSIHEDELIČNE UMETNOSTI
Konstrukcija predmetov, oblik in prostora je kompleksen mentalni proces, v katerem človek
sodeluje kot psihofizična enota v povezavi s skupnostjo. Izrednega pomena za to je njegova
sposobnost gibanja po prostoru (Butina, 1995). Psihedelične izkušnje človeku nudijo posebno
nefizično obliko gibanja in pridobivanja izkušenj, ki so tako drugačne od vsega, kar poznamo,
da mu dajo neko novo perspektivo ter omogočijo zaznavanje oblik in prostora, ki jih brez
pomoči psihedeličnih substanc ne bi spoznal. Iz tega naslova izhaja, da so upodobitve
magičnih, pravljičnih bitij, repetitivnih oblik in ţivih barv nekaj, kar je direktna posledica
človekovega gibanja v drugačni realnosti. Umetniki imajo zmoţnosti in sposobnosti, da te
oblike, predmete in prostore tudi upodobijo in jih tako pokaţejo tudi neuţivalcem
psihedelikov. Zanimivo je, da so si njihove podobe precej podobne v oblikotvornih
značilnostih, kar nakazuje na to, da niso izraz njihove subjektivne domišljije pač pa gre
dejansko za obstoj neke drugačne realnosti, ki je človeku dostopna ob zauţitju psihedeličnih
substanc.
In, ker kot navaja Butina (1995), likovno delo vedno kaţe stanje, iz katerega je moč
razbrati sistem likovnega mišljenja in izraţanja, se bom sedaj potrudil opisati, kakšen je
sistem likovnega mišljenja in izraţanja pri psihedelični umetnosti.
Kakšne so torej oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti? Da bi lahko
odgovoril na to vprašanje, sem opravil formalno likovno analizo petih del prej omenjenih
umetnikov, in sicer ene izmed mačk Louisa Waina (kolaţ slik 2), vizije na ayahuasci Pabla
Amaringa (slika 43), avtoportreta na psihedeličnih gobah, Bryana Lewisa Saundersa (slika
50), »Mind trip« Naota Hattorija (slika 49) in pa »Psychomicrograph of a fractal paisley
cherub feather tip« Alexa Greya (slika 46). V tem poglavju objavljam sintezo in izsledke te
analize.
6.1. Subjektivno doživljanje del
Vseh pet slik pusti gledalcu precej različno subjektivno izkušnjo. Če gre pri Louisu Wainu in
Naotu Hattoriju za precej grotesken vtis in pri Bryanu Lewisu Saundersu za precej komičen in
na sredini izrazito mističen občutek, ki ga pusti slika Pabla Amaringa ali Alexa Greya, lahko
zaključimo, da psihedelična umetnost torej lahko gledalca privede do precej pestrega razpona
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subjektivnega oziroma intuitivnega doţivljanja, kar je pravzaprav tudi ena od osnovnih
karakteristik psihedelične izkušnje.
Tudi motivika sama ni ključnega pomena, saj gre lahko pravzaprav za kakršenkoli
motiv, bodisi fantastične, metafizične ali nadrealistične vsebine ali pa stiliziran avtoportret, pa
tudi portret mačke. Pri psihedelični izkušnji je namreč (poleg preprostejših geometrijskih
oblik) kontakt z avtonomnimi entitetami, arhetipi, koncepti in pokrajinami zelo pogost.
Arhetipske vsebine so kolektivne nezavedne podobe, ki ne izhajajo iz osebnih izkušenj,
temveč gre, kot piše Butina (2000), za podedovane moţnosti splošnega psihičnega delovanja.
Kot arhetipi se pojavljajo mitološke zveze, motivi in podobe. Za njih je značilno, da se
pojavljajo neodvisno od osebnih izkušenj ali kulturnih okolij. In te podobe se nam v treznem
stanju zdijo fantastične in nerealne.

6.2. Barva
Tisto kar je nam kot likovnikom pomembno je pravzaprav način, kako je motiv prikazan, torej
optična dejstva. Izmed teh pa pri psihedelični umetnosti najbolj izstopa barva. Pri vseh treh
slikah so barve izredno ţive, kontrastne, pestre in raznolike. Pravzaprav skoraj ni barve, ki ne
bi bila vključena v kateremkoli izmed del. Ţivost barv lahko pripišemo samemu doţivljanju
psihedelične izkušnje oziroma tendenci, da se nam izboljša ostrina vida ter ojača zaznavanje
barv. Zaznavanje barv pa je od vseh čutnih zaznav najbolj subjektivno, saj ga ne moremo
preveriti z nobenim drugim čutom. Zaradi svoje subjektivnosti in čustvene poudarjenosti so
barve v likovnem izraţanju lahko nosilke od realnosti najbolj oddaljenih pojmovanj (Butina,
2000).

6.3. Oblike
Oblika je temeljna nosilka likovnih pomenov, orisujejo pa jo ostale štiri temeljne likovne
prvine (točka, barva, linija, svetlo-temno). Kar se tiče oblik pri psihedelični umetnosti
izstopata dve značilnosti: ponavljanje oblik in taljenje oblik.

6.3.1.

Ponavljanje oblik
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Pri Louisu Wainu gre na primer za fraktalne tvorbe – fraktal (slika 53 in 54) je geometrijska
oblika, ki je sama sebi podobna (simetrična) in neomejena glede mer. Je oblika, ki je lahko
deljena v delce, in ti delci deljeni v manjše kopije originalne oblike. Če ste ţe videli oblak, ste
videli fraktal. Fraktali so v naravnih oblikah vsepovsod okoli nas. Drevo ima veje, iz vej
rastejo manjše vejice in iz njih še manjše. Drevo je zelo enostaven fraktal. Obstajajo pa tudi
neskončno zapleteni fraktali (Štemberger, 2001).

Slika 53: Fraktal

Slika 54: Fraktal, izsek iz dela Louisa Waina
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Značilni sta tudi rozeta ali mandala (slika 55 in 56). Rozete so dobro znane v evropski
sakralni arhitekturi, mandale pa nosijo veliko globji pomen, ki je opisan v poglavju
»Upodobitve mandale« pri psihedelični izkušnji.

.
Slika 55: Mandala, izsek iz dela Louisa Waina

Slika 56: Mandala

Spirale (slika 57 in 58), ki jih je prvi opisal Rene Descartes in izhajajo iz geometrije, so prav
tako pogosta oblika, ki se pojavlja pri psihedelični izkušnji.

Slika 57: Spirale v delu Louisa Waina
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Slika 58: Spirala
Opazimo pa lahko tudi elemente, ki spominjajo na cvetje (slika 59) ter repetitivne simetrične
vzorce (slika 60).

Slika 60: Repetitivni simetrični vzorci (isti

Slika 59: Cvetje, izsek iz dela Louisa Waina

avtor)
Pri Pablu Amaringu pa opazimo roţo, NLP in ţensko figuro (kolaţ slik 3).

Kolaž slik 3: Izseki iz dela Pabla Amaringa
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Pri Alexu Greyu pa se prav tako pojavi spirala (slika 46, levo spodaj) in pa fraktal sestavljen
iz paisley vzorcev, znotraj pa se skrivajo tudi oči, podobno kot pri Naotu Hattoriju (slika 63).

Slika 61: Izsek iz dela Alexa Greya

Slika 62: Paisley vzorec

Paisley vzorec ali botteh (sliki 61 in 62) je sicer oblikovni motiv znan tako na zahodu kot na
vzhodu. Gre za starodaven motiv, ki se rad pojavlja na tekstilih iz Škotske pa tja do Irana,
Azerbejdţana (Eduljee, 2013). Iz tega naslova predvidevam, da gre za neke vrste arhetipski
vzorec, ki je globoko vsidran v človeško psiho.

6.3.2.

Taljenje oblik

Opazimo lahko precejšnjo distorzijo oziroma taljenje oblik (sliki 63 in 64). Gre za zelo
podobno stilistiko, ki se je je posluţeval npr. znani nadrealist Salvador Dali, zato se mi zdi
primerno, da na tem mestu predstavim tudi njegovo paranoično-kritično metodo, ki jo je
ustvaril Dali sam, v zgodnjem 1930 letu in je izredno podobna nečemu, kar lahko doţivimo
pri halucinatornih stanjih. To je nadrealistična metoda, ki jo umetnik uporabi, da se lahko
priklopi na svoje podzavestno, skozi sistematično iracionalne misli in samoinducirano
paranoidno stanje. Z induciranjem tovrstnega paranoidnega stanja, se lahko posameznik
odreče prejšnjim spoznanjem, konceptom in razumevanjem sveta in realnosti, zato da bi lahko
videl svet na nov, drugačen in unikaten način (Tufts University, 2013).
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Slika 63: »Mind trip«, Naoto Hattori

Slika 64: Salvador Dali, Čas ki teče, »Melting watch«, 1954
Dotična karakteristika prav tako izhaja iz lastnosti psihedelične izkušnje, in sicer distorzije
oziroma vizualne alteracije, ki se dogaja pri odprtih očeh (t.i. »open-eye visions«). Opišemo
jih lahko kot spremembe v zaznavanju zunanjega okolja, ki pa še vedno izhajajo iz realnosti
(Encylopedia Psychonautica, 2013).
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6.4. Likovne spremenljivke
Izmed likovnih spremenljivk najbolj izstopajo število, gostota, tekstura in smer.

6.4.1.

Smer

Smeri so ponavadi usmerjene iz sredine formata in se širijo navzven, objemajo in včasih
kroţijo ali pa se zavijajo v spirale – gre za dramatizacijo istih elementov oz. pulzirajoč izraz
pri Saundersu in za mirujočo liriko štirih elementarnih linij oz. tog izraz pri Wainu.

Kolaž 4: Smer v delih Saundersa, Waina in Amaringa

65

6.4.2.

Gostota

Gostota oblik ali znakov je določena s številom enot na neki površini ali v nekem prostoru.
Enote so lahko skupaj ali daleč narazen (Butina, 2000). Louis Wain na primer ponekod
zgoščuje in tako poveča energijo prostora. Gre torej za gostenje in redčenje, med tem ko gre
pri Pablu Amaringu za dinamiko gostega in redkega.

6.4.3.

Horror vaccui

V odnosu do likovne spremenljivke gostota je pri vseh slikah opaziti močan horror vaccui, t.j.
strah pred praznim prostorom. Izraz je ponavadi asociiran z italijanskim kritikom in
učenjakom Mariom Prazom, ki je termin uporabil za opis zadušujoče atmosfere in navlake
notranje arhitekture viktorijanske dobe. Ta občutek metikuloznega zapolnjevanja praznih
prostorov je prav tako karakteristika arabesk iz islamske umetnosti od pradavnine pa do
danes. Tudi zrela dela francoskega renesančnega grafika Jeana Duveja (slika 65) konsistentno
izraţajo horror vacui (Wikipedia, 2013b).

Slika 65: Jean Duvet, Padec Babilona, »The fall of Babylon«, (30x 20 cm), ok. 1555
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6.4.4.

Tekstura

Ponavljanje simetričnih tekstur je distinktivna in očitna distorzija pri psihedelični izkušnji in
se specifično manifestira skozi grobe teksture, kot so trava, preproge, asfalt, brisače, pesek,
gosta vegetacija ...
Opišemo jo lahko kot teksturo, ki se repetitivno in konsistentno zrcali preko svoje
površine (Louis Wain), ohranjajoč konstantno jakost ekstremno visokih detajlov in vizualne
jasnosti znotraj posameznikove direktne linije vizualnega fokusa in perifernega vida. Le-ta se
ohranja ne glede na to, kako blizu ali daleč gledate distorzijo. Med tem ko se te repetitivne
teksture generirajo, dajejo prostor visokemu razponu abstraktnih form, slik, geometrij in
vzorcev, ki so vtisnjeni znotraj in preko simetrije. Nekaj, kar je univerzalno interpretirano kot
globoko kompleksno za zaznati in fizično onstran »normalne« geometrije na skoraj neopisljiv
način. Več o oblikah sem opisal v poglavju »Vizualna geometrija«.

6.4.5.

Gibanje

Zaradi naštetih likovnih spremenljivk se v slikah ustvari močan občutek gibanja, ki je tudi ena
izmed ključnih vizualnih karakteristik tako psihedelične izkušnje kot psihedelične umetnosti.
Pri avtoportretu Saundersa na primer opazimo več točk v zaporedju, kar zaznamo kot linijo,
ker so oči gibljejo od točke do točke.
Gibanje v likovnem smislu je pravzaprav občutek navideznega gibanja v likovnem
prostoru, ki nastane iz ustrezne ureditve likovnih znakov. Vsak likovni element lahko z
ustrezno uporabo povzroči občutek gibanja. V sliki je to gibanje oči skozi slikovni prostor; pri
pestrih barvah sledimo ekscentričnemu gibanju toplih in svetlih barv, koncentričnemu gibanju
hladnih in temnih barv, njihovemu navideznemu gibanju naprej in nazaj glede na slikovno
ravnino, linije vodijo gibanje očesa vzdolţ svojega poteka, točka gibanje očesa pritegne in
zaustavi, perspektive vodijo oči v globino slikovnega prostora itd. (Butina, 1995).
V poglavju »Vizualna geometrija« je opisana lastnost gibanja geometrij, vzorcev in ostalih
motivov pri psihedelični izkušnji. Iz tega naslova izhajam, da so umetniki ţeleli le-to
upodobiti v svojih delih.
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III. EMPIRIČNI DEL: KVALITATIVNA RAZISKAVA
Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri besedni podatki sestavljajo osnovno izkustveno
gradivo, zbrano v postopku. Hkrati pa je to gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni
način, brez merskih postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili (Mesec,1998). Cilj
kvalitativnega raziskovanja je čim celoviteje spoznati preučevano osebo, institucijo ali pojav,
pri čemer je pozornost namenjena tudi kontekstu, v katerem se raziskovani pojav oblikuje
(Vogrinc, 2008). Takšen način raziskovanja je še posebej uporaben za zbiranje informacij iz
občutljivih področij, zahteva pa oseben pristop in vzpostavitev odnosa z raziskovano osebo.
Zaradi vsega naštetega se mi je zdela takšna vrsta raziskave še posebej primerna za obravnavo
izbrane teme.
1. Namen in raziskovalna vprašanja
V empiričnem delu naloge namerevam odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:


Kdo so tisti posamezniki v Sloveniji, ki se ukvarjajo s preučevanjem različnih
aspektov uporabe psihedeličnih substanc in kakšno je njihovo delovno področje?



Ali imajo intervjuvanci osebne izkušnje z uporabo psihedelikov in če da, kako so le-te
izgledale?



Kakšno je po mnenju intervjuvancev stanje na področju psihedeličnih substanc v
svetu?



Kakšno je po mnenju intervjuvancev stanje na področju psihdeličnih substanc v
Sloveniji?



Kakšen je pomen psihedelikov za človeštvo in posameznika?



Kaj bi intervjuvanci svetovali mladim, ki jih tovrstne substance zanimajo?

2. Opis enot raziskovanja
V raziskavo sem vključil 3 posameznike, 2 osebi moškega in 1 osebo ţenskega spola. Vzorčil
sem namensko, vse osebe sem namreč poznal ţe od prej in pribliţno vedel, s čim se ukvarjajo,
zaradi česar sem jih tudi vključil v raziskavo. Ţelel sem tudi na kratko predstaviti njihove
ustanove, kamor se lahko obrnejo bralci, ki bi jih te stvari še posebej zanimale in bi se ţeleli
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bolj poglobiti v obravnavano temo in dobiti dodatne informacije, nasvete ali pomoč v obliki
svetovalnega dela. V nadaljevanju dodajam poskusne teorije za vsakega od intervjuvancev.
2.1. Intervjuvanec št. 1: dr. Roman Paškulin, vodja OMI inštituta, zavoda za antropološko
medicino
OMI, Inštitut Odprte Misli, zavod za antropološko medicino, je »nepridobitna človekoljubna
ustanova, katere namen je razvoj nove drţe človeka, utemeljene na osebni odgovornosti, ter
dvig kvalitete bivanja. Poveličuje svobodo, svobodno voljo, moţnost izbire, moč odločanja in
osebno odgovornost ter daje prednost kakovosti pred količino – svobodna in odločna
skromnost.
Inštitut je bil sprva ustanovljen z namenom preučevanja tradicionalnih metod
zdravljenja ter vrednotenja terapevtskega potenciala naravnih zdravil, danes pa prerašča
okvire medicine, kot tudi pojem zdravja prerašča osebno blagostanje. Še vedno pa na prvo
mesto postavlja posameznika in njegove človekove pravice pred interesi skupnosti. Pozdravlja
medsebojno razumevanje in vzpodbuja individualno različnost in druţbeno pestrost, vendar
ne z zlivanjem, ampak soţitjem. Spodbuja ohranjanje naravne dediščine ter narodne in
kulturne identitete« (www.omi.si).
Intervjuvanec št 1. (v nadaljevanju: I1) je ustanovitelj in predsednik omenjenega
inšituta, v intervjuju je bil pripravljen govoriti o svojih osebnih izkušnjah s psihedeliki,
povedal je, da ima izkušnje z večino le-teh ter se osredotočil na opis zaznav in občutkov
tekom psihedelične izkušnje pri ibogi in ajahuasci.
Pri svojem delu se je srečal tudi s psihedelično umetnostjo, za katero je po njegovem
mnenju značilna uporaba simbolnih predmetov in umetnikovo upodabljanje lastnih izkušenj.
Pravi, da imajo psihedeliki velik pomen za človeštvo in posameznika, saj prebujajo boţansko
v človeku in mu omogočijo, da se vidi kot del celote ter doseţe globlje samospoznanje. Iz
tega naslova vidi psihedelike kot moţno orodje socialne revolucije, ki bi ljudem prinesla
mirno koeksistenco in ţivljenje v kreativni druţbi, kjer bi vladala vljudnost in soţitje med
ljudmi.
Po njegovem mnenju se v svetu povečuje zanimanje za psihedelike, srečal se je z
različnimi praksami in kulturami, v katerih so psihedeliki dovoljeni pri verskih ritualih (npr.
Santo Daime, krščanska cerkvena skupnost, ki uporablja ajahuasco za stik z bogom) ali javnih
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praznovanjih (npr. parada pejotla). V nekaterih kulturah je iboga (močan naraven psihedelik,
ki se uporablja za zdravljenje odvisnosti) smatrana kot naravno bogatstvo.
Mladim, ki jih zanimajo tovrstne substance in izkušnje, svetuje, da se pred uporabo o
tem dobro informirajo, da jemljejo preizkušene substance v varnem okolju in na pravilen
način.
2.2. Intervjuvanec št. 2: Matej Jankovič, voditelj oddaje Drogerija na Radiu študent
Oddaja Drogerija na Radiu Študent je … »namenjena do neke mere uporabnikom, ki jih danes
kličemo uţivalci, kar je pravilno. Uporabnik je vsiljen termin, uţivalec pa bolj neposreden
termin, ki opisuje ljudi, ki nekaj uţivajo. Se pravi oddaja je po eni strani namenjena
uţivalcem, da se jih izobrazi in jim ponudi informacije (ki so danes zaradi svetovnega spleta
sicer zlahka dosegljive), da se lahko kolikor toliko informirano odločajo in nekaj uţivajo, brez
da bi si pretirano škodovali, bodisi v odnosu do zakonov oziroma represivnih organov, kako
se obnašati v nekem prostoru, brez da bi bili inkriminirani. In pa v samem procesu uţivanja
nečesa, opozoriti, na kaj je treba bit pozoren pri posameznih substancah, razširiti vpogled v
snovi, kako se uţivajo danes in kako so se uţivale včasih ali v kakšni drugi druţbi. Drugo pa
je splošna javnost, za katero je dobro, da se včasih poglobi v zgodbe drugih, tudi zgodbe
tistih, ki jim niso najbolj blizu, še boljše pa, da se poglobi v zgodbe tistih, ki jih včasih
okarakterizira ali stigmatizira, ker je pač verjela neki propagandi, takšni ali drugačni ... In pa
seveda vsem, ki so stari nad 18 let« (Matej Jankovič, 2013).
Intervjuvanec št. 2 (v nadaljevanju: I2) o svojim osebnih izkušnjah s psihedeliki v
intervjuju ni ţelel govoriti, osredotočil se je bolj na pomen psihedelikov za človeštvo in
posameznika ter spregovoril o stanju psihedelikov pri nas in na koncu nanizal nekaj uporabnih
nasvetov za mlade, ki jih zanimajo psihedelične substance.
Po njegovem mnenju v svetu in pri nas še vedno vlada močna antipropaganda oz. boj
proti drogam, ki vse substance meče v isti koš in jim pripisuje karakteristike zlega. Še posebej
kritičen je do raznih nevladnih organizacij in iniciativ (npr. neodvisen.si), ki se ukvarjajo s
sistematično indoktrinacijo otrok, jim podajajo z izkustvom nepreverjene informacije in
poskušajo vzbujati strah pred drogami. Meni, da zaradi tega ljudje v nič manjši veri ne
posegajo po drogah, še več, pravi celo, da imajo take pobude kasneje velikokrat nasproten
učinek in prispevajo k samodestruktivnim in odvisniškim vedenjem v povezavi z jemanjem
drog. Znanost, ki se v sodobnem svetu tako rada poveličuje, pa je po njegovem v sluţbi
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politike in ne podaja objektivnih informacij, temveč še povečuje gonjo proti drogam s tem, ko
jih primerja s čarovniškimi zelmi in se raziskovanja te teme zaradi prepovedi substanc sploh
večinoma ne loteva. Sam v intervjuju podaja predloge za drugačen pristop poučevanja oz.
informiranja mladih o drogah, pravi, da je potreben individualiziran program in bi bilo s tem
potrebno počakati do takrat, ko posameznik začne razmišljati o tem. Se pa zaveda, da je v šoli
potrebno najti neko povprečno starost, ko se večina mladostnikov začne zanimati za te teme,
saj morajo biti informacije, ki jih prejmejo, vsaj do neke mere potrjene z njihovim izkustvom.
Po njegovem drog ne moremo deliti na mehke in trde, saj ima vsaka snov svoj namen in bi se
morali osredotočati bolj na to, kaj nam posamezna substanca lahko ponudi. Za psihedelike je
značilno, da omogočajo globoke izkušnje, ki imajo lahko vseţivljenjski vpliv, saj nam
omogočajo stik z drugačno realnostjo in s tem rušijo vse, za kar smo verjeli, da drţi. Prav tako
se lahko jemljejo za doseganje samospoznanja, saj širijo polje uvida ali pa zgolj za zabavo,
kot se to rado počne v Ameriki in zadnje čase tudi v Evropi.
Ţeli si, da bi se izobraţeni posamezniki v izobraţeni druţbi, ki jih zanimajo
psihedeliki, o substancah, ki jih nameravajo jemati, prej temeljito pozanimali, spoznali
rastline ter se izogibali lahkovernosti, ker lahko te snovi tudi manifestirajo določene psihične
teţave. Po njegovem bi bilo z uporabo psihedelikov dobro počakati vsaj do 21. leta, ker so
moţgani prej še v fazi intenzivnega razvoja in se lahko poškodujejo.
2.3. Intervjuvanka št. 3: dr. Mina Paš, zaposlena pri Zdruţenju DrogArt
»Drogart je nevladna organizacija, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode zaradi prepovedanih
drog in alkohola. Večinoma delamo na področju stimulantnih drog oz. t.i. klubskih drog, se
pravi drog, ki se uporabljajo v nočnem ţivljenju, populacija pa je vsesorte, od srednješolcev
pa do odraslih ljudi, je pa rdeča nit vseh naših programov, od terenskega dela, informiranja
in terapije za uporabnike; skupni imenovalec je zmanjševanje škode, tako da nismo nekakšen
preprečevalni program, ampak delamo z ljudmi, ki droge ţe uporabljajo in jim skušamo dati
informacije ali pa jim skušamo pomagati, da bi te droge čim manj tvegano uporabljali.«
Intervjuvanka št. 3 (v nadaljevanju: I3) se je v intervjuju osredotočila na izkušnje, ki
jih ima z uporabniki psihedelikov in izpostavila moţne negativne posledice jemanja tovrstnih
substanc. Pri svojem delu se namreč občasno srečuje tudi z ljudmi, ki pridejo na DrogArt po
pomoč, ko imajo teţave zaradi jemanja psihedelikov. Večinoma gre za psihoze in anksiozna
stanja, ko psihedelična izkušnja pomeni travmatičen dogodek za posameznika. To travmo, ki
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se kaţe v obliki neprijetnih občutkov med izkušnjo ali obuditvijo kakšnih neprijetnih
spominov, je potrebno potem predelati in prognoze so večinoma dobre. Pravi, da je
psihedelike praktično nemogoče zlorabljati ali uporabljati za beg pred samim seboj ali
teţavami v ţivljenju. Edini psihedelik, ki bi se lahko uporabljal na ta način, je po njenem
mnenju NBOMe (nova sintetična substanca op.p.), ki ga ljudje jemljejo za zabavo na
afterpartyjih in lahko v kombinaciji z drugimi drogami povzroči veliko negativnih posledic.
Večinoma gre za epileptične napade in psihoze.
Po njenem mnenju je ključno, da se uporabniki pred vsako izkušnjo o substanci res
dobro pozanimajo in informirajo o pravilni ter varni uporabi, kajti psihedeliki ne zagotavljajo
nujno prijetne in sproščujoče izkušnje. Intervjuvanka je mnenja, da lahko psihedeliki vplivajo
na človekovo ustvarjalnost, pove, da je bilo na to temo narejenih ţe veliko raziskav, ki so
potrdile, da psihedeliki lahko odprejo vrata zaznave, ojačajo zaznavo senzornih impulzov ter
ponudijo drugačen pogled na svet, kar je še posebej dragoceno za umetnike. Poleg vpliva na
kreativnost pa imajo psihedeliki tudi velik terapevtski potencial, saj so se v preteklosti ţe
uporabljali za zdravljenje migrenskih glavobolov, bolezni odvisnosti in tudi pri psihoterapiji.
Zaradi vsega naštetega se v svetu ponovno pojavlja zanimanje za enteogene substance,
ponovno se izvajajo medcelinske klinične študije, ki raziskujejo pomen psihedelikov za
zdravljenje različnih bolezenskih stanj. Sama med psihedelike uvršča tudi marihuano, za
katero meni, da ima veliko psihedeličnih komponent. Z rezulati raziskav se mnenje strokovne
in laične javnosti o psihedelikih obrača v pozitivno smer.

3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Zbiranje in analiziranje podatkov, oblikovanje poskusne teorije in nadaljnje načrtovanje
raziskave so postopki, ki pri kvalitativnem raziskovanju potekajo sočasno, pri čemer vsaka
raziskovalna stopnja vpliva na vse ostale. Rezultati sprotne analize sproţajo nove ideje in
pomagajo raziskovalcu usmerjati nadaljni potek celotne raziskave (Vogrinc, 2008). Empirično
gradivo v likovno-pedagoškem delu sem zbral s pomočjo metode spraševanja, s tehniko
polstrukturiranega intervjuja na vzorcu treh oseb oz. predstavnikov institucij, ki se v Sloveniji
ukvarjajo s preučevanjem psihedelikov ali pa delajo z uporabniki le-teh. Pred vsakim
intervjujem sem si izdelal opomnik s ključnimi vprašanji, pogovore sem posnel in kasneje
prepisal ter obdelal po postopku kvalitativne analize.
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Najprej sem izvedel pogovor z izbrano osebo. Nato sem opravil prepis ali
trankskripcijo pogovora, ki sem ga za bolj natančno analizo posnel na diktafon. Izjave
sogovornikov sem prepisal in slovnično popravil, za namene laţjega branja. Uporabil sem pol
zaprto kodiranje, saj sem ţe pred kodiranjem določil nekaj okvirnih kategorij in si izdelal
opomnik, ki nam je bil v pomoč pri intervjuvanju, hkrati pa mi je omogočal tudi kasnejšo
primerjavo po področjih, ki sem jih raziskoval.
Ob ponovnem prebiranju intervjujev sem izbral ključne izjave, jih uredil po področjih
in jim pripisal kode 1. reda. Sorodnim kodam 1. reda sem poiskal nadpomenke oz. skupni
imenovalec in jih zdruţil v kode 2. reda, ki so oblikovale kategorije. Tako sem pri vseh
osebah dobil podatke, na podlagi katerih sem potem za vsakega posameznika zapisal
utemeljeno poskusno teorijo. V tabelah sem za vsako kategorijo in za laţjo primerjavo vseh
treh intervjujev predstavil kode 2. reda za vsakega intervjuvanca. Tako zbrani podatki so bili
osnova za interpretiranje in analiziranje intervjujev. V nadaljevanju dodajam primer
kodiranja.
Podatke za oblikovanje raziskovalnih vprašanj in primerjavo sem našel v strokovni
literaturi (v fizični in elektronski obliki), uporabil pa sem tudi nekaj nestrokovnih internetnih
virov.

Tabela 1: Primer kodiranja I1: Izbor ključnih izjav in pripis kod 1. reda
KLJUČNE IZJAVE

KODE 1. REDA

»enteogen, skovanka besed je, da se prebuja

Prebujanje boţanskega v človeku

boţansko v človeku oziroma predvsem stik s

Stik s samim seboj

seboj oz. poznati sebe kot del celote na ta

Prepoznati se kot del celote

način in ti lahko pomagajo h kasnejšemu

Povezovanje med ljudmi

povezovanju, medsebojnemu razumevanju,

Boljše medsebojno razumevanje

boljši konsistenci, vljudnejši konsistenci.«

Vljudnost

»… jaz mislim, da so te zadeve zelo velik

Potencial za osvobajanje človeka

potencial pravzaprav v osvobajanju človeka

Integracija

v neki integraciji, ampak v ne nerazgibani

Razgibano kvalitetno soţitje

druţbi enoumja, ampak v razgibanemu

Kreativnost in pestrost druţbe

kvalitetnemu soţitju, se pravi v neki pestrosti, Stimulacija druţbe
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kjer bi lahko takšno sodelovanje bilo, takšna
druţba bila zelo raznolika, pestra, zanimiva,
ne dolgočasna, kreativna na vseh področjih,
stimulativna.«
»Zdej človek se zaveda, človeštvo ne,

Korak naprej

posamezniki, da je potreba po nekem koraku

Poskus socialne revolucije

naprej, da je to nek tak poskus te socialne
revolucije, ki je bila narejena kot neki
poskusi na začetku in se to pravzaprav ni

Revolucija pri posamezniku

izšlo«
»potrebno narediti eno takšno revolucijo pri

Na pozitivno anarhičen način spontano

posamezniku, pri sleherniku, da šele potem je vzpostavljena nova pozicija
moţna, morda celo pride do tega, da bi bila
spontana, ne da bi morala biti regulirana s

Ponovno zanimanje za psihedelike

strani drţave, da bi bila na pozitivno
anarhičen način vzpostavljena neka nova

Omogočanje samospraševanja posameznika

pozicija. In iz tega naslova so se spet

Razmislek

poglobila zanimanja za metode in postopke

Kontempletacija

in stvari, ki omogočajo človeku, da se malo

Vzpostavitev vizije

povpraša o določenih zadevah, vzorcih, da se Prevzemanje odgovornosti
ustavi, kontemplira naprej- nazaj stvari,

Stik z Bogom

zgradi vizijo za naprej, prevzema
odgovornosti«

Doseganje globje vere katerekoli vrste

Santo Daime, ki je gibanje krščanske religije
in celo uporabljajo ajahuasco kot stik z
bogom«
»… iboga razglašena za naravno bogatstvo
in tako zelo spoštovana uporaba za
doseganje globlje vere katerekoli vrste ţe.«
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Tabela 2: I1: Oblikovanje kod 2. reda za področje Pomen psihedelikov za človeštvo in
posameznika

KODE 2. REDA

KODE 1. REDA

Duhovne vrednote

Prebujanje boţanskega v človeku
Prepoznati se kot del celote
Stik z Bogom
Doseganje globje vere katerekoli vrste

Medosebni obnosi

Povezovanje med ljudmi
Boljše medsebojno razumevanje
Vljudnost
Razgibano kvalitetno soţitje

Vpliv na druţbeno ţivljenje

Integracija
Kreativnost in pestrost druţbe
Stimulacija druţbe
Korak naprej
Poskus socialne revolucije
Na pozitivno anarhičen način spontano
vzpostavljena nova pozicija

Vpliv na posameznika

Potencial za osvobajanje človeka
Stik s samim seboj
Revolucija pri posamezniku
Omogočanje samospraševanja posameznika
Razmislek
Kontempletacija
Vzpostavitev vizije
Prevzemanje odgovornosti
Uporaba umetniških predmetov

Umetnost

Pomen psihedelične izkušnje
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4. Opis instrumenta in metode
Empirično gradivo sem v kvalititativnem delu zbral s pomočjo metode spraševanja, s tehniko
polstrukturiranega intervjuja. Značilnost te metode je, da vsebuje nekaj vnaprej pripravljenih
ključnih vprašanj odprtega tipa, ki jih izpraševalec najprej postavi sogovorniku, druga
vprašanja pa oblikuje sproti med intervjujem (Sagadin, 2001; povzeto po Tratar, 2004).
Izdelal sem si kratek opomnik, ki je vključeval odprta vprašanja s področij, ki sem jih
raziskoval in so me še posebej zanimala. Opomnik je pri vseh treh intervjujih zajemal 4
vsebinska področja, in sicer: izkušnje s psihedeliki ali uporabniki le-teh, pomen psihedelikov
za človeštvo in posameznika, stanje na področju psihedelikov v svetu in pri nas ter nasveti za
mlade psihonavte.
Instrument, ki sem ga uporabil za svojo raziskavo je intervju, vprašanja so
strukturirana in odprtega tipa. Teoretično bi lahko, celo na pobudo nekaterih intervjuvancev,
kasneje postavil še dodatna vprašanja, vendar se mi zdi, da so bili intervjuvanci s svojimi
odgovori zelo radodarni.
Intervju je bil za vsakega intervjuvanca sestavljen posebej. Poleg vprašanj odprtega tipa,
ki so bila skupna vsem trem intervjuvancem, sem za vsakega oblikoval še specifična
vprašanja, odvisno od tega, s čimer se posamezni intervjuvanec ukvarja. Vsebinsko je bil
intervju razdeljen na več delov: v splošnem me je zanimalo, kdo so ljudje, ki sodelujejo v
raziskavi, s čim se ukvarjajo. Osredotočil sem se tudi na njihove izkušnje s psihedeliki,
zanimalo me je, ali so se v svojem raziskovanju omenjene teme srečali tudi s psihedelično
umetnostjo in ali se jim zdi, da bi lahko psihedelična izkušnja korenito vplivala na
posameznikovo ustvarjanje.
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5. Predstavitev rezultatov po kategorijah
Tabela 3: IZKUŠNJE Z UPORABO PSIHEDELIKOV

Intervjuvanec
I1

Kode 2. reda
Mnoštvo psihedeličnih substanc
Multisenzorne zaznave
Vizualne zaznave

I2

/

I3

Uporabniki psihedelikov
Moţni neţeleni učinki
Karakteristike NBOMe
Stranski učinki NBOMe
Zlorabe psihedelikov

Tabela 4: POMEN PSIHEDELIKOV ZA ČLOVEŠTVO IN POSAMEZNIKA

Intervjuvanec
I1

Kode 2. reda
Duhovne vrednote
Medosebni odnosi
Vpliv na druţbeno ţivljenje
Vpliv na posameznika
Uporaba umetniških predmetov
Pomen psihedelične izkušnje

I2

Pomen izkušnje
Drugačna realnost
Eksistencialna vprašanja

I3

Zdravljenje
Vpliv na zaznavanje
Kreativnost
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Tabela 5: STANJE NA PODROČJU PSIHEDELIKOV V SVETU IN PRI NAS

Intervjuvanec
I1

Kode 2. reda
Renesansa
Stanje v svetu

12

Stanje v Sloveniji
Antipropaganda
Predlogi za drugačen pristop poučevanja o
drogah

13

Renesansa
Raziskave

Tabela 6: NASVETI ZA MLADE PSIHONAVTE

Intervjuvanec
I1

Kode 2. reda
Informiranost
Varna uporaba
Nove sintetične substance

I2

Izobrazba
(Ne)varnost psihedeličnih substanc
Kdaj začeti z uporabo

I3

Informiranost
Pravilna uporaba
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6. Interpretacija rezultatov in diskusija
V tem poglavju bom poskušal na podlagi odgovorov intervjuvancev in obstoječe literature
čimbolj natančno odgovoriti na raziskovalna vrašanja.
Pri predstavitvi enot raziskovanja sem ţe odgovoril na prvo raziskovalno vprašanje, in
sicer sem opisal dr. Romana Paškulina, ustanovitelja OMI Inštituta, Mateja Jakoviča, voditelja
oddaje Drogerija na Radiu Študent ter dr. Mino Paš, predsednico organizacije Drogart. Vsak
od navedenih posameznikov se pri svojem delu srečuje z različnim aspektom uporabe
psihedeličnih substanc.
6.1.Izkušnje z uporabo psihedelikov
Osebne izkušnje z uporabo psihedelikov sta izpostavila dva intervjuvanca, I1 in I3, I2 pa o
tem ni ţelel govoriti. I1 je navedel svoje osebne izkušnje z jemanjem psihedelikov, opisal je
stanje telesa in duha pod vplivom ajahuasce, I3 pa se je osredotočila na izkušnje, ki jih ima z
uporabniki psihedelikov.
I1 pravi, da so za te snovi značilne močne vizualne zaznave v obliki intenzivnih
vzorcev in barv. Dostikrat pride tudi do vizualizacije vsebin, občutkov in spominov. Se pa
doţivetje spreminja v različnih fazah izkušnje. Za psihedelične izkušnje je značilno tudi
zavzetje vseh čutov, t.i. multisenzorna percepcija, saj se hkrati pojavljajo tako vizualne kot
avditivne, olfaktorne in tipalne zaznave. Za psihedelično izkušnjo je nasploh (tako
Encylopedia Psychonautica, 2013) značilno ojačanje vizualnih zaznav, povezanih z zunanjim
okoljem, ki se manifestirajo skozi tri ločena podpodročja:
* izboljšana ostrina vida: oster vid, ki je odvisen od ostrine mreţničnega fokusa in
občutljivosti interpretativne zmoţnosti moţganov, se kaţe kot na novo odkrita zmoţnost
zaobjeti celotno vidno polje, vključno s perifernim vidom, kjer predmeti postanejo izjemno
fokusirani, jasni in definirani. Psihedeliki ne spremenijo nujno izgleda zunanjega okolja,
vplivajo pa na zaznavo in količino podrobnosti, ki jih oko lahko sprejme. Tudi pri zelo
majhnih dozah je značilno, da ljudje nenadoma opazijo vzorce in teksture, na katere prej niso
bili pozorni. Ko tako gledaš pokrajino, naravo in vsakdanje stvari, nenadoma opaziš vso
kompleksnost in lepoto, kar te čisto prevzame (slika 66).

79

Slika 66: Drevesno lubje
* ojačitev barv: tudi pri nizkih dozah psihedelikov začnejo barve bolj izstopati ter postanejo
izjemno svetle in ţive. Rdeča se tako zdi bolj rdeča, zelena bolj zelena, na splošno se zelo
poveča sposobnost razlikovanja barv, ki postanejo močnejše in intenzivnejše, kot so v
vsakdanjem, treznem ţivljenju (slika 67).

Slika 67 : Gozd
* izboljšana prepoznava vzorcev: tudi pri nizkih dozah psihedelikov se pojavi zmoţnost
prepoznave pomembnih objektov, kot so npr. obrazi, kar se v literaturi imenuje pareidolia,
pojav, ki je razmeroma dobro raziskan in dokumentiran (slika 68). Vsak najmanjši list na
primer lahko izgleda kot veliko majhnih zelenih obrazkov, pokrajina lahko spominja na
obraze ali predmete, oblaki pa lahko zavzamejo obliko vsakršnih domišljijskih objektov, ne
da bi dejansko spremenili svojo obliko. To je prav tako povezano s povečano privlačnostjo do
simetričnih geometrijskih in organskih vzorcev, ki pogosto postane stalna. Ljudje poročajo, da
so razvili nenavaden interes za oblike in vzorce, ki jim pred izkušnjo sploh niso posvečali
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posebne pozornosti (npr. vzroci na tapetah ali oblačilih ali takšni, kot jih najdemo na
orientalskih preprogah).

Slika 68: Figura v oblakih
I3 pravi, da ima občasno stik z uporabniki psihedelikov, ki večinoma pridejo po pomoč zaradi
neprijetnih izkušenj, ki so jih doţiveli pod vplivom psihedelikov. Večinoma gre za razne
prehodne psihoze in anksiozna stanja, saj lahko neprijetna izkušnja povzroči travmo ali pa
ponovno odpre kakšne travmatične vsebine iz preteklosti. Ta stanja je potem potrebno
predelati tako kot vsak travmatičen dogodek, večinoma je prognoza dobra in izkušnja ne pusti
nekih trajnih posledic. I3 tudi izpostavlja, da se pri psihedelikih zlorabe praktično ne dogajajo,
saj ljudje ne morejo jemati teh substanc kot beg pred teţavami. Edina snov, ki se občasno
vzame zgolj za zabavo je NBOMe, sintetična dizajnerska droga, ki se jemlje tudi na
afterpartyjih in ima v kombinaciji z jemanjem drugih drog lahko veliko negativnih stranskih
učinkov. Uporabniki tako poročajo o psihozah, epileptičnih napadih in skrajno neprijetnih
izkušnjah. Zaradi vsega tega so tudi zlorabe te substance večinoma enkratne. Zlorab
psihedelikov tudi v literaturi praktično ni zaslediti.
6.2. Stanje na področju psihedelikov v svetu in pri nas
Ker so intervjuvanci različno usmerjali svojo pozornost pri odgovorih, sem se zaradi večje
koherentnosti in preglednosti teksta odločil, da pri interpretaciji rezulatov zdruţim dva
raziskovalna vprašanja v eno področje. I1 in I3 sta govorila o stanju v svetu, I2 pa se je
osredotočil na stanje pri nas. Zanimivo je, kako intervjuvanci različno gledajo na stanje na
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področju psihedeličnih substanc. I1 in I3 sta mnenja, da se na svetovni ravni dogaja renesansa
na področju raziskav in uporabe psihedelikov v terapevtske namene, I2 pa meni, da še vedno
vlada močna antipropaganda kar se tiče drog na splošno.
Strah pred jemanjem psihedeličnih substanc je star toliko kot Sveto pismo. V Genezi
je ta strah opisan kot izgon človeka iz raja. Zauţitje sadeţa iz drevesa spoznanja človeka
spremeni v boga, ker pa lahko častimo le enega boga, ne more biti nihče na istem nivoju kot
le-ta. V mnogih hierarhičnih imperialistično naravnanih kulturah, ki bolj cenijo moč kot
znanje, so takojšnje mistične, ekstatične ali religiozne izkušnje regulirane, večinoma celo
prepovedane. Direktna izkušnja sveta je nadomeščena s teologizirano in s strani drţave
odobreno razlago sveta. Raj oz. ta druga realnost je prepuščena v upravljanje birokratom, ki je
sami sicer niso izkusili, jo pa prodajajo tistim, ki si je ţelijo in iščejo ekstazo (Ratsch, 2005).
I2 se zaveda, da v svetu še vedno vlada močna in na kulturi strahu utemeljena kontrola nad
uţivanjem psihedeličnih substanc: »Mi pa forsiramo neke informacije, ki z izkustvom niso
potrjene in po mojem mnenju ravno zaradi tega še bolj prispevajo h nekim oblikam
obnašanja, ki jih ima sodobna medicina za samodestruktivna, odvisniška in podobno. Ravno
ta forsiran, povsem radikalen pogled na droge, ki naredi še več kot inkvizicija, ki v teh drogah
oziroma rastlinah vidi tiste, katere so uporabljale »čarovnice« in skozi katere je v čarovnice
vstopil satan. Danes pa smo mi šli en korak dlje, ta vzvišena znanost, ki naj bi bila povsem
objektivna, je šla tako daleč v lakajstvu ideologijam in politikam, da je označila te snovi kot
te, ki imajo karakteristike zlega, slabega ...«
Stvari pa se očitno tudi na tem področju obračajo, saj sta tako I1 kot I3 mnenja, da se v
svetu dogaja neke vrste renesansa na področju raziskav o uporabi psihedeličnih substanc.
I3: »Zdi se mi, da so s tem, ko so se zadev lotili na ta način, se pravi s kliničnimi medicinskimi
študijami raziskovat uporabo psihedelikov v medicinske namene, se je dejansko tudi v glavah
javnosti in strokovne in laične, so se začele stvari zelo obračat na boljše ...« Tudi v literaturi
je zaslediti, da se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja začela dogajati renesansa na
področju drog, v Braziliji je npr. drastično narasla uporaba LSD-ja med starejšimi, dobro
situiranimi doktorji znanosti in raziskovalci, prav tako pa se je povečalo zanimanje za dela
Timothyja Learyja, ki so jih začeli tiskati in razpečevati po Evropi (Joy, 1992). I1 navede
nekaj praks, kjer je uporaba psihedelikov dovoljena in regulirana s strani drţave. Izpostavi
krščansko skupnost Santo Daime, ki ima svoje enote po vsem svetu in pri obredih uporablja
ajahuasco. Prav tako je se je v Zdruţenih drţavah srečal z mnoţično uporabo kaktusa pejotla
(iz katerega se pridobiva meskalin) na t. i. Paradi pejotla. Ponovno zanimanje za uporabo in
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raziskovanje enteogenih substanc pripiše temu, da: »človek se zaveda, človeštvo ne,
posamezniki, da je potreba po nekem koraku naprej, da je to nek tak poskus te socialne
revolucije, ki je bila narejena kot neki poskusi na začetku in se to pravzaprav ni izšlo« Prve
take poskuse je delal Timothy Leary, ki se je zavzemal za splošno rabo LSD-ja in drugih
psihedelikov, da bi se človeštvo dvignilo na višjo raven moralnega zavedanja, kar pa se ni
izšlo, še več, povzročilo je prepoved uţivanja in raziskovanja tovrstnih substanc za več
desetletij (Joy, 1992). I2 se je razgovoril o škodljivosti raznih antipropagandnih vladnih
programov, ki mlade poskušajo indoktrinirati s podajanjem nepreverjenih informacij,
nepodprtih z izkustvom in pravi, da se s tem, ko se psihedeličnim drogam pripisuje
karakteristike zlega, naredi več škode kot pa koristi. »Mi pa forsiramo neke informacije, ki z
izkustvom niso potrjene in po mojem mnenju ravno zaradi tega še bolj prispevajo h nekim
oblikam obnašanja, ki jih ima sodobna medicina za samodestruktivna, odvisniška in
podobno.« Razlog zakaj je tako, lahko najdemo v izjavi I1: »Stari koncepti so vpeljani, imajo
svojo infrastrukturo, svojo realizacijo in posameznike, ki se s tem ukvarjajo, skrbi za njihove
sluţbe, njihove dohodke in tako naprej. Ljudje, ki so na pozicijah so ponavadi malo starejši ţe
v karieri, manj fleksibilni, teţje se prilagajajo ...« Ni odveč poudariti, da je vojna proti
drogam prinesla dobiček in delo posameznikom in institucijam, ki bi z drugačnim načinom
gledanja na problem izgubile svojo orientacijsko točko delovanja. Ljudje, ki so nepoučeni ali
celo napačno poučeni, bodo v psihedeličnih drogah še naprej videli sovraţnika, ki se mu je
potrebno upreti in izogibati. Strokovnjaki, kot je npr. I3, pa grejo korak naprej, ko verjamejo,
da se da te substance uporabiti v dobro človeštva. »Vračamo se nazaj h stvarem, ki so ţe
tisočletja jasne, samo smo jih malo pozabili.«
6.3. Pomen psihedelikov za človeštvo in posameznika
Izjava I1 na to temo dobro opiše, kaj vse lahko psihedeliki ponudijo posamezniku in s tem
človeštvu: »enteogen, skovanka besed je, da se prebuja boţansko v človeku oziroma predvsem
stik s seboj oz. poznati sebe kot del celote na ta način in ti lahko pomagajo h kasnejšemu
povezovanju, medsebojnemu razumevanju, boljši konsistenci, vljudnejši konsistenci. Če si
samozadosten, lahko kaj daš, če pa nimaš, potem moraš pa jemat, tako da jaz mislim, da so te
zadeve zelo velik potencial pravzaprav v osvobajanju človeka v neki integraciji ...« Tudi v eni
od zgodnejših raziskav o povezavi psihedelikov in ustvarjalnosti je bilo ugotovljeno, da
psihedelične izkušnje povzročajo večjo spontanost v čustvenih reakcijah in izrazih, več
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adekvatnih osebnostnih virov za reševanje problemov, zmanjšanje depresije in anksioznosti,
manj distance v medosebnih odnosih, večjo odprtost za različne izkušnje, povečano
dovzetnost za estetiko, globlji smisel za pomen in smisel v ţivljenju ter povečano povezanost
z naravo in človeštvom. Te rezultati dokazujejo, da lahko psihedeliki, vzeti v pravilnem
kontekstu, povzročijo trajne spremembe tudi v smeri povečane ustvarjalnosti in
samoaktualizacije (Harman, Mc Kim, Mogar, Faidman in Stolaroff, 1966). To je pripisati
temu, da, kot pravi I2: »S halucinogeni pridemo v stik z neko tako drugačno realnostjo, da v
nas spodbudi nekaj najglobjih premišljevanj o obstoju. Gre za tako radikalno drugačno
soočanje z realnostjo, ki te obdaja in je vendarle dobrodošla za človeka, saj mu širi polje
uvida.« Tudi I3 je mnenja, da so psihedeliki substance, ki lahko človeštvu veliko ponudijo.
Od tega, da vplivajo na posameznikov ustvarjalni proces in sposobnost uvida, do tega, da
imajo potencial za zdravljenje migrenskih glavobolov in bolezni odvisnosti. Prav tako pa
lahko bistveno pomagajo pri psihoterapijah.
Vizije ter notranje podobe, do katerih ima človek dostop pod vplivom psihedelika,
vplivajo na človekovo umetniško ustvarjanje vse od kamene dobe naprej (Bidermann, 1984;
Braem, 1994; povzeto po: Ratsch, 2005). Čeprav nihče od intervjuvancev ni umetnik, sem jih
vseeno povprašal o tem, kakšne izkušnje imajo s psihedelično umetnostjo in ali bi po
njihovem mnenju psihedelična izkušnja lahko korenito vplivala na posameznikovo likovno
izraţanje. Zanimivo je, da se njihova mnenja ujemajo z navedbami v literaturi. I3 tako razloţi
povezavo med jemanjem psihedelikov in ustvarjalnostjo: »V bistvu psihedeliki dejansko
odprejo vrata zaznave, pač ojačajo zaznave nekih drugih senzornih inputov, pač uporabnik
res drugače vidi svet in za umetnika, za neko kreativnost je to ključnega pomena, tako da
mislim, da imajo tudi na tem področju velik potencial.« Ustvarjalni ljudje se lahko namerno
spravljajo v spremenjena stanja zavesti, ki jim omogočajo zaznavo drugačnih realnosti.
Nekateri aspekti ustvarjalnega procesa pa so analogni stanjem, ki se jih da mehansko doseči z
uţivanjem drog (Barron, 1963). Tudi Alex Grey, najbolj znani misijonar psihedelične
umetnosti, zagovarja, da so pri njemu in mnogih drugih umetnikih psihedeliki igrali ključno
vlogo v ustvarjalnem procesu. Čeprav se izreče za uporabo tovrstnih substanc kot pomoč pri
katalizaciji skritih in potencialno mističnih dimenzij naše zavesti, ne trdi, da bi mogli
umetniki ţiveti v stalnem stanju psihedelične omame. Prav tako pravi, da je za tiste bolj
občutljive celo pametno, da se teh substnc izogibajo. Kljub vsemu pa bi mogli na psihedelike
gledati s spoštovanjem, saj so močne snovi, ki nam omogočajo dostop do subtilnih notranjih
svetov ter predstavljajo neskončen vir navdiha za novo, univerzalno sveto umetnost (Grey,
84

2000). Praktični primeri psihedelične umetnosti so npr. afriška in indijanska skalna umetnost,
dela Hieronimousa Boscha, pravzaprav na jemanju psihedelikov temelji skoraj vsa umetnost
devetnajstega stoletja. Tako lahko v slikah nadrealistov, kot so npr. Max Ernst, Salvador Dali
in Rene Magritte vidimo njihove spomine na psihedelično izkušnjo. Antropologija odkriva
mnoge kulturne dobrine oz. artefakte, ki so rezultat vizionarskih izkušenj s psihedeličnimi
substancami in produkti (Ratsch, 2005).
Te substance je moč jemati na več načinov oz. kot to pove I2: »McKenna je zelo lepo
izpostavil, da lahko jemlješ te substance zgolj za zabavo, tako kot to naprimer radi počnejo v
Californiji ali New Yorku, pa tudi ponekod po Evropi, sploh v zahodnem svetu. Lahko pa si
tehničen in te substance uţivaš zato, ker boš lahko skozi izkušnjo spoznal sebe. Tretja opcija
pa je ta Prometejeva vloga, da se soočiš s povsem drugo realnostjo, jo vzameš s kančkom soli,
nekaj spoznaš in potem to prineseš s seboj, bodisi je to misel, ali umetniško delo.« Ţal se
pogosto dogaja, da je v laični javnosti prisotna misel, da so vse droge enake in da se jemljejo
bodisi za zabavo bodisi kot beg pred teţavami. Zaradi močne antipropagande v preteklosti in
posameznikovega strahu pred samospoznanjem oz. morebitnim odkritjem mračnejših
kotičkov lastne biti, si ljudje niti ne dajo moţnosti, da bi odkrili, kaj vse jim psihedeliki še
lahko ponudijo. So pa psihedeliki verjetno bistveno pispevali h kulturnim inovacijam, saj sega
njihova uporaba daleč nazaj v paleolitik.

6.4. Nasveti za mlade psihonavte
Kljub temu, da imajo psihedelične izkušnje lahko, kot je opisano zgoraj, mnogo pozitivnih
stranskih učinkov, pa je potrebno opozoriti, da lahko povzročijo tudi psihotične epizode, kjer
osebe postanejo nevarne in nasilne, prav tako lahko vzpodbudijo deluzije, paranojo,
sociopatijo, antisocialno in megalomansko vedenje (Kent, 2010). Trajne spremembe v
vedenju gredo lahko tudi v negativno smer. I3 opozarja, da so negativne izkušnje pri njihovih
uporabnikih: »v glavnem primeri, kjer gre za kakšna anksiozna stanja po uporabi
psihedelikov, ko malo ostane kakšna tesnoba, največkrat pa je tako, da na psihedelikih ljudje
pridejo do nekih globjih stvari osebnih, zbudijo se kakšni spomini, pride do nekih občutkov in
to se ponavadi zgodi v neprimernem settingu ali na partyu ali v neprimerni druţbi in je potem
to treba, tako kot vsako travmo, ki jo človek odpre potem nekako to predelat. In še doda: «Več
ali manj se to zelo lepo izteče.«
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Tudi I2 meni, da so na splošno psihedeliki ob upoštevanju pravilnega načina uporabe
in zavedanju o moţnih negativnih posledicah izkušnje varni za uporabo: »Do nevarnih
situacij pride, če se posameznik odloči posegat po substancah nepoznavajoč in lahkoveren.
Vseeno pa se mi zdi pomembno poudariti, da če gledamo povsem fiziološko in
farmakokinetsko, sta od vseh psihedelikov ali halucinogenov zares nevarni le morda ena ali
dve substanci, nobena pa ne povzroča odvisnosti, vsekakor ne fizične. Če pa je govora o
psihični odvisnosti, gre pa za tako zelo redke primere, da jih je skorajda nevredno omeniti«.
Vsi trije intervjuvanci se strinjajo, da se je potrebno pred prvo uporabo o substanci res
dobro pozanimati, se informirati o pravilnem načinu uporabe, o dozi in tudi poskrbeti za
pravilen set in setting, kar pomeni, da je potrebno tovrstne substance jemati v znanem okolju,
v prisotnosti ljudi, ki jim zaupamo, I1 pa gre še dlje in poudari, da je potrebno vnaprej
predvideti tudi varovalni mehanizem, če gredo stvari narobe. In pri visokih dozah, ki jih pri
nekaterih substancah res ni teţko preseči, grejo stvari lahko hitro predaleč. Pride lahko do
multisenzorne destabilizacije, stanja, kjer občutki, predmeti, čas in prostor postanejo povsem
nevezani drug na drugega v zavesti. Na zunaj je tako osebek lahko povsem buden in pri
zavesti, navznoter pa moţgani izgubijo zmoţnost obdelave podatkov in je človek tako
dezorientiran kot pri akutni senilnosti (Kent, 2010). Poleg tega pa lahko, opozori I1, pride tudi
tega, da neka substanca deluje stimulativno na ţe obstoječ bolezenski proces v telesu, tako da:
«... teh zadev nikoli ni dobro posploševati, zato si je dobro malo prebrat o tem in se izogibat
substanc, za katere ni raziskav«.
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IV. ZAKLJUČEK
Psihedeliki so dvorezen meč, lahko nam pokaţejo tako pekel kot nebesa. V sebi zdruţujejo
dvojnost, ki je lastna vsem stvarem. Nič ni samo slabo in nič ni samo dobro. Če poskušam
sedaj to ugotovitev ponazoriti s primerom: Ena skupina znanstvenikov je npr. LSD in ostale
psihedelike razumela kot psihotomimetike, ki mimicirajo učinke duševne bolezni. Advokati
tega pristopa so poročali o kognitivnih oslabitvah, psiholoških distorzijah in paleti motenj pri
tistih, ki so jim administrirali substanco. Spet druga skupina opisuje LSD s popolnoma
drugačnimi besedami. Za to skupino so LSD in ostali psihedeliki predstavljali orodje za
širjenje zavesti, kognitivna orodja za ojačanje mišljenja, ustvarjalnosti in spiritualnosti. Za
njih LSD ni bila droga, ki inducira psihozo, temveč revolucionarno psihoterapevtsko orodje.
Delovanje LSD-ja tako ni primarno ne psihotomimetično, psihoterapevtsko, kreativno ali
spiritualno, ampak to, kar je – um manifestirajoče. Deluje kot ogledalo in povečevalno steklo
v uporabnikovo stanje duha (Hartogsohn, 2013). Vidimo, da imajo psihedeliki precejšnjo
moč, da nas popeljejo tako v eno kot v drugo skrajnost. V nalogi sem se osredotočal bolj na
tiste pozitivne in koristne stvari, ki nam jih lahko prinesejo, saj menim, da je bilo narejeno ţe
dovolj antipropagande za te snovi, ki se jim zaradi nepoznavanja in neizkušenosti pripisuje
več negativnih kot pozitivnih lastnosti.
Ustvarjalnost je eden izmed kognitivnih procesov, na katerega vpliva mnogo
dejavnikov. Eden izmed teh so lahko tudi psihoaktivne (predvsem psihedeliki) substance, ki
so prisotne v človeški kulturi ţe tisočletja, vendar pa se okoli njih veje gosta megla mitov in
predsodkov, ki nam pačijo njihovo razumevanje, s tem pa tudi razumevanje nas samih in naše
zgodovine. Najstarejša uporaba prvega psihedelika sega verjetno v prazgodovino. Prisotne pa
niso le v kulturi – prisotne so tudi kot endogene substance v naših telesih, so tesno povezane z
našim dojemanjem zunanjega sveta, čustvovanjem in zato tudi takšnim in drugačnim načinom
izraţanja.
V diplomski nalogi sem raziskal problematiko oblikotvornih zakonitosti psihedelične
umetnosti, torej naredil analizo oblikovnih značilnosti vzorcev in barvnih formacij, ki jih
psihedeliki povzročijo v vizualni zaznavi in posledično tudi v likovni ustvarjalnosti.
Problematiko sem naslovil z dveh zornih kotov: strokovno-teoretičnega in strokovnopedagoškega. V prvem delu strokovno-teoretičnega dela diplome sem razloţil, kaj sploh so
psihedeliki in kako vplivajo na ustvarjalni proces. Ker je govora o zelo potentnih in nevarnih
snoveh, sem se ob tem ustavil tudi pri mitih in dejstvih, moţnih zdravstvenih (tako duševnih
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kot fizičnih) zapletih ob uporabi, ter mehanizmih, preko katerih vplivajo na naše telo in
zavest. Zato sem opozoril, da moja diplomska naloga ni namenjena reklamiranju, kaj šele
napeljevanju na uporabo tovrstnih substanc, pač pa obravnavi in analizi oblikotvornih
zakonitosti vizualne zaznave in umetnosti, ki nastane pod vplivom psihedeličnih substanc. V
drugem delu strokovno-teoretičnega dela pa sem posebno pozornost namenil analizi
oblikotvornih značilnosti vizualne zaznave in likovnih del, ki so posledica psihedelične
izkušnje. Ker se lahko psihedelične izkušnje sproţijo tudi na osnovi drugačnih načinov, na
primer, s pomočjo senzorične stimulacije, senzorične deprivacije, meditacije, ritmičnega
bobnanja ipd., se pri analizi umetnikov nisem omejil le na tiste, katerih umetnost je bila
dejansko posledica psihedelikov, pač pa tudi na tiste, ki zgolj kaţejo oblikotvorne značilnosti
umetnosti, ki kaţe značilnosti psihedelične izkušnje. Za psihedelično izkušnjo v vizualni
zaznavi so namreč značilni določeni tipični vzorci, oblikovne in barvne formacije, ki se nato
prenašajo tudi v svet likovnih del. Pri analizi oblikotvornih značilnosti likovnih del sem zato
delil umetnike na tiste, ki sami priznavajo uporabo psihedeličnih substanc, na tiste, ki so se
morda posluţili tovrstnih substanc, saj na to napeljuje njihovo delo, ter na tiste, ki tega skoraj
zagotovo niso počeli, vendar pa bi njihova dela lahko vseeno označili kot psihedelična, saj
razkrivajo oblikotvorne zakonitosti, ki so značilne za psihedelične izkušnje. Izraz
»psihedelična umetnost« zato ne uporabljam zgolj za umetnost, ki dejansko nastane pod
vplivom psihedelikov, pač pa za vsakršno takšno umetnost, ki kaţe oblikotvorne značilnosti
psihedelične izkušnje, četudi ne nastane pod vplivom psihedelikov.
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TRANSKRIPTI INTERVJUJEV
I1: DR. ROMAN PAŠKULIN, ustanovitelj OMI Inštituta, 7. 8. 2013 (16:04)
L: Sem L.T., pišem diplomsko o psihedelični izkušnji in sem na vaši spletni strani
prebral, da ste veliko potovali v iskanju enteogenih substanc pa me zanima, če imaš tudi
sam kakšno izkušnjo.
R: Ja. Seveda. Imam izkušnje z velik, teţko je rečt z večino, ker enciklopedija psihedeličnih
substanc je takle špeh, zdej tist kar je splošno znan: ajahuasca, iboga, gobice...
L: Se pravi, te naravne večinoma. Zdej me pa zanima kako je zgledala, izkušnja z
ajahuaco naprimer.
R: Ja, kaj jst vem, sej velik ene umetnosti izvira od tukaj, prav ta ajahuaca art, da je še posebej
pri ajahuaci in tut pri ibogi, verjetno zaradi tega DMT-ja , zelo veliko vizualnih zaznav, tako
da gre za to pojačanje vzorcev, barv in teh zadev. Je pa različno v kateri fazi, v določeni fazi
se te stvari malo samo bolj ringlšpil vrtijo, v določeni fazi dobijo pa potem malo bolj
vizualizacijo vsebin, spomina. S tem, da gre potem seveda... tudi ljudje smo bolj vizualni v
večini, zato je tudi tukaj tako, ni pa izključbo vizualno. Na koncu te zaznave, to podoţivljanje
spominov ali pa samo prebliski vizij, vsebin, ki niso nujno realne, zavzamejo vse čute in res
pride do enega takega občutka, kot da si fizično prisoten, ne vem da čutiš hlad, če si nekje v
kakšni pokrajini, čutiš kako se ti telo najeţi, verjetno se ti, ko gre reakcija na občutek mrazu,
ki pa ga najbrţ ni, če si tam nekje v dţungli. Imaš vonj, imaš sluh, imaš tip in seveda vizualne
zaznave. Je pa potem to malo različno od človeka do človeka, avditotni tipi imajo malo bolj
na sluh in tako naprej. Kakšni pa tudi samo bolj na razmišljanje. Nasploh levohemisferske,
pojmovni svet???
L: No s tem ste mi odgovorili vsaj še na dva vprašanja... Kaj pa umetnost, si se srečal
tudi z njihovo umetnostjo? Očitno gre za odraz te izkušnje, vizualen odraz? A lahko o
tem kaj več poveste?
R: Jst nisem tko zelo umetnik, da bi znal ločevat, mislim, da je šlo za osebno izkušnje, ampak
v glavnem te predmeti, ki so, so povezani, imajo neko simbolno vrednost, se uporabljajo kot
siboli za vzpodbuditev določenih razmejitev, določenih faz izkušnje. Je pa okrog tega
povezana umetnost verjetno tako, da je navdahnjena s tem, kar v glavnem vse kulture

poznajo, in se potem odraţajo določene karakteristike. Zanimivi so potem inštrumenti, recimo
pri ajahuasci z zvokom....
L: Kaj pa lahko enteogeni ponudijo človeštvu?
R: Ja, enteogen, skovanka besed je, da se prebuja boţansko v človeku oziroma predvsem stik
s seboj oz. poznati sebe kot del celote na ta način in ti lahko pomagajo h kasnejšemu
povezovanju, medsebojnemu razumevanju, boljši konsistenci, vljudnejši konsistenci. Če si
samozadosten, lahko kaj daš, če pa nimaš, potem moraš pa jemat, tako da jaz mislim, da so te
zadeve zelo velik potencial pravzaprav v osvobajanju človeka v neki integraciji, ampak v ne
nerazgibani druţbi enoumja, ampak v razgibanemu kvalitetnemu soţitju, se pravi v neki
pestrosti, kjer bi lahko takšno sodelovanje bilo, takšna druţba bila zelo raznolika, pestra,
zanimiva, ne dolgočasna, kreativna na vseh področjih, stimulativna. Za razliko od nekega
dolgočasnega enoumja, ki mogoče navidezno pripelje ljudi skupaj, ampak to je pravzaprav
stanje soodvisnosti, ne pa stanje uţivanja svobode v druţbi. Navidezni paradoksi so, ne.
L: Kakšno je pa trenutno stanje na področju enteogenov npr. v svetu pa pri nas? Kar se
tiče legalnosti pa raziskav, jst vem da za določen čas se je vse ustavilo, sedaj pa spet se to
obuja, ne. Kje smo?
R: Ja, zdej nekaj teh praks je sedaj tudi zadosti reguliranih, recimo Zdruţene drţave jih
dovolijo kot del kulturne dediščine, gre za ta Native american church in parado pejotla,
potem je seveda v Braziliji pa ta Santo Daime, ki je gibanje krščanske religije in celo
uporabljajo ajahuaco kot stik z bogom. Seveda določene drţave, ki jih ne smemo zanemarit,
tam je iboga razglašena za naravno bogatstvo in tako zelo spoštovana uporaba za doseganje
globlje vere katerekoli vrste ţe. Zdej človek se zaveda, človeštvo ne, posamezniki, da je
potreba po nekem koraku naprej, da je to nek tak poskus te socialne revolucije, ki je bila
narejena kot neki poskusi na začetku in se to pravzaprav ni izšlo (Timothy Leary in njegovi
poskusi mnoţičnega uţivanja psihedeličnih substanc op.p.=).... kljub dobrim namenom je na
začetku prišlo do .... ne moreš z eno vrsto legokock sestavit, ne moreš se gusarjev it, če imaš
lego kocke za vojno zvezd ... in potem je bil ta korak nazaj pri takih ideologijah osvoboditve
in zdej je toliko časa spet minilo, da so se ljudje spet začeli spraševati kje je treba eno
določeno revolucijo naredit, da je potrebno narediti eno takšno revolucijo pri posamezniku,
pri sleherniku, da šele potem je moţna, morda celo pride do tega, da bi bila spontana, ne da bi
morala biti regulirana s strani drţave, da bi bila na pozitivno anarhičen način vzpostavljena

neka nova pozicija. In iz tega naslova so se spet poglobila zanimanja za metode in postopke in
stvari, ki omogočajo človeku, da se malo povpraša o določenih zadevah, vzorcih, da se ustavi,
kontemplira naprej- nazaj stvari, zgradi vizijo za naprej, prevzema odgovornosti in tako je
tukaj tudi seveda ta zdravstveni vidik, te majhne zadeve, ki si jih zdravstvo danes sila
prisvaja, ta deleţ ki je uporabljen, govorimo seveda o zasvojenostih, ki so problem, ki pa se
šele na koncu manifestira kot zdravstveni problem. Na začetku je to pravzaprav socialni
problem človeka, njegove umestitve v okolje, kaj predstavljajo in kaj pomenijo drugi in tako
naprej. Take stvari so povedane v vseh kulturah in se ne izključujejo in na en način postane
izkušnja teţka za integrirat in takrat lahko postane patološka. Seveda si ţelimo pestrost
druţbe, ampak naj bodo te zadeve kreativne, medtem pa ko postaja to patološko je teţko to od
zunaj noter integrirat ali pa od znotraj ven. Jaz mislim, da je proces zdravljenja ta, da se
pomaga človeku, da kot piščanec predre jajčno lupino, da rešuje probleme od znotraj navzven,
ker če ti rešuješ samo od zunaj, ni tako uspešno. Gre za aktivacijo ljudi v drugem smislu, za
eno prebujanje in ta meja med zdravjem in stanjem zdravljenja na star način. Če hočemo
druţbo zdravit, je treba motivirat posameznika tako, da se zdravi sam, da je aktiven, da miga
in je ta renesansa zdravljenja odvisnosti povezana s tem. Stari koncepti so vpeljani, imajo
svojo infrastrukturo, svojo realizacijo in posameznike, ki se s tem ukvarjajo, skrbi za njihove
sluţbe, njihove dohodke in takko naprej.Ljudje, ki so na pozicijah so ponavadi malo starejši
ţe v karieri, manj fleksibilni, teţje se prilagajajo, tako da je treba pač v takih situacijah
ponudit ljudem, zagotoviti jim drugo delovno mesto. Te transformacije morajo iti s pravim
tempom, ne prehitro in ne prepočasi in potrebno je ljudi kvalificirat. Nič ni narobe z njimi,
človek, ki je ţivel v določenem času, je verjel v določene koncepte, ampak čas gre naprej,
znanje gre naprej in s časom se pokaţejo ene stvari kot smislene, druge pa kot nesmiselne ali
pa potrebne korekcije . nikoli ni ena stvar čisto samo dobra ali samo slaba, gre za to, da se
ohrani, da se zagotavlja trajnostni razvoj......
L: Jaz se popolnoma strinjam. Sedaj pa še zadnje pedagoško vprašanje. Kaj bi svetoval
mladim, ki jih zanimajo psihedeliki?
R: pot je začrtana, jaz glede tega ne bi kaj dosti govoril. Kaj jaz vem, znanje je moč. Dobro se
informirat, ne zadev delat tako impulzivno, malo vnaprej regulirat tudi nek varnostni
mehanizem. Psihedeliki ne sodijo med neke neznane ljudi, da je okolje pravo, da je vnos
substance pravi, da se drţijo bolj teh stvari, ki so ţe nekaj časa uporabljene. Vse tiste nove
sintetične substance, kjer je molekula lahko samo malce drugačna in so učinki lahko

kombinirani ter lahko vpliva ne eno stvar, za katero sploh ne bi pomislil, da lahko. Ne da boš
imel bed trip ali pa da se ti bo zmešalo, ampak lahko deluje škodljivo na nek bolezenski
proces, ki je ţe v telesu, recimo. Pri uporabi kanabisa pri zdravljenju raka recimo, je za en tip
raka, od hormonov odvisen rak dojke, kjer je trava kontraindicirana, ker ima iste stvari in
lahko stimulativno vpiva na raka, daje mu iste stvari za rast, tako da te zadeve nikoli ni dobro
posploševati, zato si je dobro malo prebrat o tem in se izogibat substanc, za katere ni raziskav.
I2: MATEJ JANKOVIČ, voditelj oddaje Drogerija na Radiu Študent, 8.8. 2013

L: Komu je namenjena oddaja?
M: Oddaja je namenjena do neke mere uporabnikom, ki jih danes kličemo uţivalci, kar je
pravilno. Uporabnik je vsiljen termin, uţivalec pa bolj neposreden termin ki opisuje ljudi, ki
nekaj uţivajo. Posameznik ne vstopi v gostilno in reče, da gre uporabljat vino, ampak ga gre
pit ali uţivat. Se pravi oddaja je po eni strani namenjena uţivalcem, da se jih izobrazi in jim
ponudi informacije (ki so danes zaradi svetovnega spleta sicer zlahka dosegljive), da se lahko
kolikortoliko informirano odločajo in nekaj uţivajo, brez da bi si pretirano škodovali, bodisi v
odnosu do zakonov oziroma represivnih organov, kako se obnašat v nekem prostoru, brez da
bi bil inkriminiran ali pa v samem procesu uţivanja nečesa, na kaj je treba bit pazljiv pri
posameznih substancah, razširit vpogled v snovi, kako se uţivajo danes in kako so se uţivale
včasih ali v kaki drugi druţbi. Drugo pa je splošna javnost, za katero je dobro, da se včasih
poglobi v zgodbe drugih, tudi zgodbe tistih, ki jim niso najbolj blizu, še boljše pa da se
poglobi v zgodbe tistih, ki jih včasih okarakterizira ali stigmatizira, ker je pač verjela neki
propagandi, takšni ali drugačni... In pa seveda vsem, ki so stari nad 18 let.
L: Glede na to, da gre za poučno oddajo, se ti zdi, da bi takšne informacije spadale tudi
v pedagoško prakso, da bi se otroke o tem izobraževalo že prej ali pa je mogoče boljše
na višji stopnji?
M: Meni se gabi, ko slišim za razne iniciative ali organizacije tipa neodvisen.si, ko gredo in ţe
predšolske otroke skozi igre, skozi katere naj bi se jih opozorilo na vse te pasti, ki jih prinaša
svet drog – seveda so pasti v tem svetu, ampak z informiranjem oziroma indoktriniranjem
mladih otrok in vzbujanjem strahu, se mi nikakor ne zdi, da bi to lahko doprineslo karkoli
koristnega h njihovem kvalitetnem odločanju v bodočnosti. Podobno kot tista zgodbica v
Cicibanu, o dveh očkih in dveh mamicah, ki naj bi bila poučna za predšolske otroke. Nerad se

spuščam v ideološke razprtije, kdo ima prav in kdo ne, gre pa za en osnoven problem, ki
mislim da je lasten vsem odraslim, da zrcalijo svoje lastne probleme na mlade otroke in le ti
pri štirih letih res ne rabijo vedet o temu, da obstaja nek heroin ali LSD pa četudi to
imenujemo kot neke bonbončke, ki nam jih tujec ponudi in bi jih potem vednomer ţeleli imet
in očke in mamice prosili za denar, ki ga bodmo dajali temu tujcu, ki nam bo posredoval te
bonbončke. Tako ravnanje absolutno ne pripomore h temu, da bi bili otroci manj dovzetni do
pasti, ki jih ponuja svet drog. Seveda smo vsi drugačni, nekdo bo ţe pri dvanajstih začel kazat
zanimanje, nekdo kasneje, potrebno je v šolskem sistemu, ki seveda ni najboljši zaradi tega
ker predalčka in ne gleda na posameznike in nima niti časa, da bi se s posamezniki ukvarjal,
ampak mora najti neko povprečno starost, ko posameznik začne gledat in posegat po teh
snoveh ali pa še prej, ko začne o njih razmišljat, takrat je treba tudi naslovit ta vprašanja, treba
pa jih je naslovit tako, da bodo vsaj v neki meri z iskustvom potrjena iz strani mladine. Mi pa
forsiramo neke informacije, ki z izkustvom niso potrjene in po mojem mnenju ravno zaradi
tega še bolj prispevajo h nekim oblikam obnašanja, ki jih ima sodobna medicina za
samodestruktivna, odvisniška in podobno. Ravno ta forsiran, povsem radikalen pogled na
droge, ki naredi še več kot inkvizicija, ki v teh drogah oziroma rastlinah vidi tiste, katere so
uporabljale »čarovnice« in skozi katere je v čarovnice vstopil satan. Danes pa smo mi šli en
korak dlje, ta vzvišena znanost, ki naj bi bila povsem objektivna, je šla tako daleč v lakajstvu
ideologijam in politikam, da je označila te snovi kot te, ki imajo karakteristike zlega,
slabega…
L: Da se vrneva h psihedeličnim substancam, imamo seveda več vrst substanc od
pomirjeval, poživil itd. Stvari radi mečemo v isti koš, vendar temu verjetno no tako?
M: Jaz sem zelo zgodaj začel o drogah nehat razmišljat kot o mehkih in trdih in jih razlikovat
po tem, koliko so nevarne, saj je vsaka snov nečemu namenjena. Če je druţba kot taka, njene
institucije ter posledično tudi posamezniki dovolj izobraţeni , bodo vedeli čemu se pripiše ena
in čemu druga rastlina – za koga, kdaj in ob kakšnih trenutkih, zato nekih vzporednic, zakaj je
ena droga bolj nevarna kot druga, nebi delal. Do nevarnih situacij pride, če se posameznik
odloči posegat po substancah nepoznavajoč in lahkoveren. Vseeno pa se mi zdi pomembno
povdariti, da če gledamo povsem fiziološko in farmakokinetsko, sta od vseh psihedelikov ali
halucinogenov zares nevarni le morda ena ali dve substanci , nobena pa ne povzroča
odvisnosti, vsekakor ne fizične. Če pa je govora o psihični odvisnosti gre pa za tako zelo
redke primere, da jih je skorajda nevredno omenit. Med tem, ko gre pri heroinu za take vrste

snov, da če večkrat ponoviš, se lahko vzpostavi odvisniški moment oziroma craving, od
karakterja ter predhodnih znanj pa je odvisno , kako se bo posameznik s tem spopadal. Ne gre
torej toliko za substanco samo, temveč opremljenost posameznika, da prepozna igro. Heroin
je pač taka substanca, da te lahko zelo hitro in dolgo drţi v tem odvsniškem momentu,
naprimer pri gobah tega ni. Lahko pa se in se tudi je zgodilo, sicer izjemno redkim. Da ta
izkušnja, ki pa je vendarle lahko zelo globoka, da se te tako dotaknem da ima na tebe vpliv
celo ţivljenje. Poznam primer francoskega striparja, imena se ta trenutek ne spomnim, danes
pa bi bil star okoli 60, 70 let, gobe pa je vzel samo enkrat v ţivljenju, vendar je bil ta moment
tako vseobsegajoč, da se še danes z izkušnjo skozi strip in vse ostalo kar počne. Zanimiv
primer se mi zdi zato, ker velika večina se potem še kdaj vrne h psihedelični izkušnji, on pa je
to storil le enkrat. Obstajajo pa tudi primeri, da je moral kdo zaradi LSD-ja obiskati
psihiatrično kliniko in lahko tam ostali tudi dlje časa, kar se mi niti ne zdi tako tragično, saj te
snovi le katalizirajo nekaj kar je ţe znotraj nas in bi do tega prej ali slej prišlo v vsakem
primeru. Bolje, da pride do manifestacije, kot pa da se zatiraš.

L: Kaj bi svetoval mladim, ki posegajo po teh substancah?
M: Teţko preveč pametujem, ker sem vendarle odraščal v istem zahodnem svetu, kot vsi
mladi, seveda začneš v zgodnjem najstniškem času s tem soočat bodisi z uţivanjem alkohola
ali marihuane, naj pa vendarle vzamejo v obzir, da se človeški moţgani razvijajo precej dolgo
in da jih je nepotrebno v tem zgodnjem obdobju, tja do 21. leta. Seveda je dobro, da je
posameznik pri 21. Letih usposobljen spit kozarec vina, brez hujših posledic, vendar da to ne
postane tradicija. Glede psihedelikov pa bi sam speljal to tako, kot so počeli to v starih časih
– namenjeni so bili namreč mladostnikom v procesu odraščanja. S halucinogeni pridemo v
stik z neko tako drugačno realnostjo, da v nas spodbudi nekaj najglobjih premišljevanj o
obstoju. Gre za tako radikalno drugačno soočanje z realnostjo, ki te obdaja in je vendarle
dobrodošla za človeka, saj mu širi polje uvida, kot naprimer pri Francisu Cricku, ki je trdil, da
mi je LSD pomagal, da je bil sposoben spravit v tak zorni kot gledanja, skozi neko mikro
raven, kjer obstajajo neki povsem drugačni osnovni postulati.

L: Se pravi gre za substance, ki lahko katalizirajo nek uvid oziroma spodbudijo
kreativno mišljenje?
M: McKenna je zelo lepo izpostavil, da lahko jemlješ te substance zgolj za zabavo, tako kot to
naprimer radi počnejo v Californiji ali New Yorku, pa tudi ponekod po Evropi, sploh v

zahodnem svetu. Lahko pa si tehničen in te substance uţivaš zato, ker boš lahko skozi
izkušnjo spoznal sebe . Tretja opcija pa je ta Prometejeva vloga, da se soočiš s povsem drugo
realnostjo, jo vzameš s kančkom soli, nekaj spoznaš in potem to prineseš s seboj , bodisi je to
misel, ali umetniško delo.
I3: Mina Paš, organizacija DrogArt
L:Kdo ste in s čim se ukvarjate?
M: Drogart je organizacija, ki se ukvarja z zmanjševanjem škode zaradi prepovedanih drog in
alkohola. Večinoma delamo na področju stimulantnih drog oz. t.i. klubskih drog, se pravi
drog ki se uporabljajo v nočnem ţivljenju, populacija pa je vsesorte od srednješolcev pa do
odraslih ljudi, je pa rdeča nit vseh naših programov, od terenskega dela, informiranja in
terapije za uporabnike; skupni imenovalec je zmanjševanje škode, tako da nismo nek
preprečevalni program ampak delamo z ljudmi ki droge ţe uporabljajo in jim skušamo dat
informacije ali pa jim skušamo pomagat da bi te droge čim manj tvegano uporabljali.
L: Ali se na svojem področju srečujete tudi z uporabniki psihedelikov?
M: Se občasno srečujemo, ampak u bistvu so, predvsem recimo če govorim za svetovanje in
terapevtski program, pridejo občasno tudi uporabniki psihedelikov ampak moram rečt da to so
v glavnem primeri kjer gre za kakšna anksiozna stanja po uporabi psihedelikov, ko malo
ostane kakšna tesnoba, največkrat pa je tako, da na psihedelikih ljudje pridejo do nekih
globjih stvari osebnih, zbudijo se kakšni spomini, pride do nekih občutkov in to se ponavadi
zgodi v neprimernem settingu ali na partyu ali v neprimerni druţbi in je potem to treba tako
kot vsako travmo ki jo človek odpre potem nekako to predelat. Več ali manj se to zelo lepo
izteče.
L:Kaj svetujete mladim, ki se odločijo za poseganje po psihedeličnih substancah?
M: Največ kar jim lahko svetujemo je in stvar na kateri zares poskušamo delat je to, da se res
uporabnik pred svojo prvo uporabo o substanci, ki jo namerava vzet, prej pozanima. Da se
čim bolj informira in čim bolje pripravi. To bi bilo idealno, da bi ljudje počeli z vsemi
substancami, od alkohola naprej, pri psihedelikih pa je to še toliko bolj pomembno, ker pri
psihedelikih gre za to, da ti dejansko nimaš zagarantirane neke sproščujoče in zelo dobre

izkušnje, zato je še toliko bolj pomembno, da se na zadevo pravilno pripraviš, da ljudje to
uporabljajo z pravimi ljudmi ob pravih trenutkih in psihično pripravljeni.
L: Se pravi nekega eskapizma se s psihedeliki ne moreš it?
M: Zelo redko. Zdaj mi zadnje čase videvamo, v bistvu edin eskapističen psihedelik, ki sem
ga jaz spoznala pri svojem delu so ti iz serije NBOMe, ki ga ljudje res jemljejo na afterjih
recimo za razliko od ostalih psihedelikov, ampak je pa zanimivo da ima nek prizvok, recimo
tako energijo ali mentaliteto novih dizajnerskih drog., se pravi tako kot gre to pri metilonu,
mefedronu za nek instant, hiter, kratkotrajen učinek, je tudi ta psihedelik prilagojen na potrebe
današnje druţbe uporabnikov, tako da zlorabe sem jaz v bistvu srečala pri uporabnikih res
samo pri NBOMe, ampak še to gre najbrš le za enkratno zlorabo, to pomeni da se njim taprvič
v bistvu zgodi nek neprijeten feeling ali pa neke prehodne psihotične reakcije ali pa
epileptični napadi, epileptičnih napadov je veliko pri tej novi seriji, takrat to ljudi ponavadi to
zelo strezni, sploh ker je to zelo zastrašujoča izkušnja. Za druge psihedelike pa absolutno ne.
Zlorabe psihedelikov tudi v literaturi praktično ni.
L: Kakšno je trenutno stanje v svetu na področju psihedelikov?
M: Ţe zadnje par let se dogaja zelo v bistvu močna renesansa psihedelikov, recimo predvsem
z začetki zelo odkritih gibanj v ameriki, kjer so začeli delat klinične študije o uporabi
psihedelikov v medicinske namene, tudi pri marihuani se je zelo veliko na tem področju
naredilo, ker marihuano jaz tudi rada uvrščam med psihedelike, ker se mi zdi, da ima veliko
psihedeličnih komponent. Zdi se mi da so s tem, ko so se zadev lotil na ta način, se pravi s
kliničnimi medicinskimi študijami raziskovat uporabo psihedelikov v medicinske namene, se
je dejansko tudi v glavah javnosti in strokovne in laične, so se začele stvari zelo obračat na
boljše, tako da se mi zdi, da bojo psihedeliki spet dobili pomembno vlogo v smislu
zdravljenja, psihoterapije, zdravljenja odvisnosti, migrenskih glavobolov ... Vračamo se nazaj
h stvarem, ki so ţe tisočletja jasne, samo smo jih malo pozabili.
L: Ali bi lahko psihedelična izkušnja korenito vplivala na posameznikovo ustvarjalnost?
M: Seveda, saj to je bilo tudi veliko raziskav narejenih na tem področju, u bistvu psihedeliki
dejansko odprejo vrata zaznave, pač ojačajo zaznave nekih drugih senzornih inputov, pač
uporabnik res drugače vidi svet in za umetnika, za neko kreativnost je to ključnega pomena,
tako da mislim, da imajo tudi na tem področju velik potencial.

