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Relacje pacjentów2 Takiwasi, ośrodka znajdującego się w Tarapoto, Peru, gdzie ayahuasca w 

połączeniu z technikami psychoterapeutycznymi jest stosowana w leczeniu uzależnień. 

 

M. (Chile)  

Powody, dla których poszukiwałem terapii to nadmierna konsumpcja alkoholu i uzależnienie od 

kokainy i innych narkotyków. Próbowałem wcześniej tak wielu różnych sposobów przełamania 

tych uzależnień, ale ayahuasca, w zrytualizowanym kontekście centrum Takiwasi była 

przełomem, jak żaden wcześniej. 

Była obecna w mojej rodzinie tradycja używania roślin w celach leczniczych, więc byłem na to 

otwarty, próbowałem wcześniej grzybów czy peyotlu w rytuale w Meksyku, ale chociaż miały 

one pewny pozytywny wpływ, nie zaowocowały takimi samymi przemianami jak ayahuasca. 

Wypiłem ją po raz pierwszy tutaj, i od pierwszego doświadczenia było to magiczne spotkanie, 

pełne duchowego znaczenia. Połączyłem się z moim dzieciństwem, z moimi przodkami, z czymś 

bardzo starym w sobie, w swojej naturze. Poczułem, iż moje problemy były mocno związane z 

brakiem korzeni, były połączone z migracjami mojej rodziny. Użycie ayahuaski pokazało mi, kim 

naprawdę jestem. Uważam, że ludzie są naturą – jej częścią. Dlatego rośliny mogą pokazać nam 

prawdę o nas samych, tą pierwotną, fundamentalną rzeczywistość. Narkotyki jakie używałem 

wcześniej, czy farmaceutyki nie były w stanie tego zrobić, a nawet utrudniały to jeszcze bardziej. 

 

D. (Peru) 

Jestem z wykształcenia mechanikiem, ale porzuciłem swoją karierę ponieważ nie byłem 

zainteresowany niczym innym jak narkotykami, uzależniłem się od pasty ( bardzo toksyczny i 

uzależniający produkt uboczny przy wytwarzaniu kokainy ). 

Doświadczenie ayahuaski, naprawdę spektakularne, niesamowite, nauczyło mnie myślenia, a 

przede wszystkim czucia, zwłaszcza emocji smutku, która była we mnie, tych strasznych rzeczy 

jakie mi zrobiono, nie próbowałem już dłużej ich stłumiać. Potem zacząłem czuć ponownie 

miłość, radość z życia, potrzebę bycia w chwili, i co najważniejsze, to pozostaje ze mną, to nie 

tylko tymczasowe wrażenia po zażyciu, ale coś trwałego. 

 

B. (Peru) 

Jestem bardzo młody, ale zdążyłem już popaść w poważne problemy z narkotykami. To, co 

ujrzałem w swoich wizjach, było jednoznaczne, jeżeli będę dalej używał tych środków, skończę 

                                                             
1 Polish photojournalist based in Iquitos, Perú. 
2 These testimonies have been collected by Swiatoslaw Wojtkowiak in June 2017 and published on his 

blog http://blog.swiatoslaw.com/?p=11762 with the authorization of the people involved. 
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bardzo źle, więzieniem lub śmiercią.  Zdecydowałem wtedy, że chcę być wolnym i zacząć swój 

proces leczenia. Zobaczyłem narkotyki jako niezliczone węże i pająki pokrywające moje serce. 

Ayahuaski nie można postrzegać jako narkotyku. One czyniły mnie słabszym, pomimo 

chwilowego oczarowania, mój stan pogarszał się w miare ich stosowania i nie wiedziałem kim 

jestem. W wypadku ayahuaski jest odwrotnie. Leczy na bardzo głębokim poziomie, i mam dla 

niej wielki szacunek. 

 

S. (Spain) 

Byłem poważnie uzależniony od rozmaitych narkotyków, między innymi kracku, kokainy, 

marihuany. Próbowałem wielu dróg terapii, w tym dwóch rocznych pobytów w ośrodkach 

odwykowych w Hiszpanii, i nic nie przynosiło rezultatów. W końcu trafiłem na ayahuaskę w 

moim rodzinnym kraju, i zauważalna była pewna zmiana, zwłaszcza jeśli chodzi o moją 

zwiększoną świadomość. Potem zaczęły dochodzić do mnie informacje o ośrodku działającym w 

Peru, dowiedziałem się więcej i w końcu wylądowałem tutaj. W ciągu 5 miesięcy mojego pobytu 

i jedenastu ceremonii, w całym kontekście rytualistycznego użycia, w połączeniu z icaros i pracą 

uzdrowicieli, mogłem zobaczyć ayahuaskę jako naprawdę leczącą roślinę. Nie chciałbym jej 

porównywać do narkotyków jakie stosowałem w przeszłości, pomimo modyfikacji świadomości 

przynosi ona rzeczywiste uzdrowienie, jej użycie wiąże się też z wieloma fizycznymi wrażeniami, 

które nie są przyjemne, jest też używana w bardzo szczególny sposób, a przede wszystkim – ze 

starannie wybraną intencją. 

 

A. (Peru) 

Jestem studentem psychologii, i używam narkotyków od 14 roku życia. Zacząłem od alkoholu i 

konopii, i później zaplątałem się w poważniejsze rzeczy takie jak kokaina. Jestem teraz w trakcie 

procesu uzdrawiania, i ayahuaska wiele mi w tym pomogła. Dzięki niej byłem w stanie zobaczyć 

świat w nowy sposób, bardziej duchowy, co oznacza na przykład iż rośliny nie są już dla mnie 

tylko roślinami, ale istotami o własnym bycie. Oczyściłem wiele złych energii jakie skumulowały 

się we mnie przez użycie narkotyków. One zżerają twoją energię, twoją duszę, ciało, więżą cię w 

pułapce. Ayahuasca uczy jak być lepszą osobą, na poziomie zarówno fizycznym jak i 

energetycznym czy duchowym. Pokazuje co jest naprawdę ważne. 

 

A. (France)  

Przyjechałem tutaj by pracować ze swoim uzależnieniem od marihuany. Całe życie czułem się 

źle, w swoim ciele, w swojej głowie. Wydaje się że marihuana była sposobem stłumienia tego 

bólu. Po sesji ayahuaski byłem szybko w stanie rozwiązać swój problem uzależnienia, bo mogłem 

zobaczyć skąd on się wziął. Zacząłem pracować ze sprawami ze swojego dzieciństwa, i ayahuasca 

bardzo szybko mi wyraźnie pokazała, że korzeni trzeba szukać w mojej relacji z matką. Na tym 

więc skoncentrowałem się w kolejnych sesjach. Pomału poprawa zaczęła się pojawiać, zacząłem 

czuć się bardziej spokojny, akceptujący siebie i to co jest. Nie wydaje mi się bym musiał powrócić 

do palenia marihuany, teraz kiedy już wyraźnie zobaczyłem jaki był jego rzeczywisty powód. 

Jestem bardzo zainteresowany transformującym potencjałem roślin, i kiedy opuszczę Takiwasi, 

mam nadzieję pojechać do Iquitos by zrobić tam dietę z tytoniem. 

 

http://www.takiwasi.com/
mailto:takiwasi@takiwasi.com
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M. (Spain) 

Pracowałem całe moje życie w przemyśle farmaceutycznym, i w tym samym czasie byłem coraz 

bardziej uzależnionym kokainistą. Używałem ogromnych ilości i szczerze mówiąc, żyłem w 

ciemności. To co otrzymałem od ayahuaski, to dostęp do światła. Mogę zobaczyć zmiany niemal 

natychmiastowe, zwłaszcza tutaj w Takiwasi, gdzie ceremonie są tak potężne, w porównaniu do 

sesji w Hiszpanii w jakich miałem okazję wziąść udział kilkakrotnie, zanim trafiłem do Peru. 

Tutaj przechodzi się cieżką pracę, ale efektywną. Staję się nową osobą, otrzymując wiele 

objawień, otwierając uczucia. Mogę powiedzieć, iż od czasu gdy zacząłem pić ayahuaskę, mówię 

z serca. W kontraście z narkotykami, które wcześniej w życiu przyjmowałem, nie jestem od 

ayahuaski uzależniony. Pomaga, ale nie pożądam jej, to nie jest coś, co się robi dla zachcianki. 

Nie jest to przyjemne. To praca, i to niełatwa. Trzeba tego spróbować, by zrozumieć. Jednakże, 

pomimo ciężkich momentów, jest też pełna miłości, to roślinna inteligencja i miłość, i można ją 

poczuć.  

 

J. (Spain) 

Ayahuaska otworzyła dla mnie drzwi do świata duchowego. Spotkałem się ze swoją zmarłą 

babcią i przyjacielem, i to doświadczenie ich obecności zmieniło moje życie. Wcześniej mogłem 

tylko podejrzewać istnienie tego świata. Potem wiedziałem już, iż jest prawdziwy.  Co do moich 

osobistych problemów, dała mi bardzo potężne oczyszczenie ze złych energii, trucizn, które 

mogłem dosłownie zobaczyć jako coś, co przez lata nadużywania narkotyków skumulowało się 

w mojej wątrobie, w moim mózgu, byłem cały przepełniony taką energią. Mogłem też ujrzeć 

czyny ze swojej biografii, wydarzenia, które wyparłem do swojej podświadomości, i które mnie 

blokowały. Już dużo wcześniej wiedziałem o tym, że narkotyki szkodziły mi ( używałem 

alkoholu, kokainy, różnych syntetyków ), ale nie miałem pojęcia jak je odstawić. Kiedy 

prawdziwe przyczyny ich przyjmowania zostały mi pokazane przez ayahuaskę, mogę powiedzieć, 

że uratowało mi to życie. Postrzegam ją jako cudowną roślinę, z własną osobowością, która 

komunikuje się z nami, wysyła wiadomości, uczy. Po ponad 8 miesiącach spędzonych w Takiwasi 

jestem gotowy do wyjścia w przyszłym tygodniu, i mogę powiedzieć, że wychodzę jako nowa 

osoba. 

 

 

 

  

http://www.takiwasi.com/
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Father Cristian Alejandría, Catholic priest 

Z nakazu swojego biskupa jest pasterzem, duchowym przewodnikiem dla personelu i pacjentów 

Centrum Takiwasi. Uczestniczy aktywnie w procesach rozwoju psychoterapeutycznego poprzez 

sesje z roślinami, i prowadzi warsztaty dla promocji wartości. Takiwasi jest bezwyznaniową 

organizacją pozarządową, jednak uznaje jako niezbędne wprowadzenie wymiaru duchowego dla 

skutecznego przełamywania psycho-emocjonalnych problemów.  

“Ayahuasca była wielkim odkryciem dla mojego życia zawodowego, jako osoby duchownej. 

Wiele lat temu zostałem poproszony przez mojego ówczesnego biskupa, abym objął duchową 

opieką pacjentów z centrum Takiwasi, uzależnionych od narkotyków, pogubionych ludzi, 

będących w istocie poszukiwaczami. Bardzo szybko zdałem sobie jednak sprawę, iż nie 

posiadając wiedzy odnośnie roślin z jakimi pracowali i światów w jakie te rośliny ich zabierały, 

nie miałem możliwości komunikacji z nimi a zatem skutecznej pracy. Przebywali oni w światach 

mi nieznanych i obcych dla moich koncepcji religijnych. Jak miałem zrozumieć ich trudności, ich 

przeszkody na tej ścieżce? Była tu jednoznaczna, duchowa konieczność mojego zanurzenia się w 

tej rzeczywistości, a równocześnie czułem, że rośliny te mogą pomóc mi w moich własnych 

problemach, które w tamtym czasie były poważne. Byłem pogubiony, a przecież oczekiwano ode 

mnie bym był pasterzem dla innych. Dr Mabit także to dostrzegł, i sugerował, że rośliny mogą 

być pomocne. Zacząłem od roślin przeczyszczających, i stopniowo zacząłem zauważać poprawę, 

subtelne zmiany w moich uczuciach. Zdecydowałem, iż muszę spróbować głównego narzędzia z 

jakim pracuje się w Takiwasi – ayahuaski. Niezbędnym było spytanie o zgodę mojego biskupa. 

Jeżeli mam zdziałać coś w sferze duchowej dla tych pacjentów, powiedziałem mu, muszę poznać 

ich świat. W seminarium mówiono nam, że powinniśmy mówić o Bogu w oparciu o naszą własną 

rzeczywistość i doświadczenie. Biskup odpowiedział, jeżeli jest to dla pracy zdobywania dusz, 

ułatwiania im odkrycia tego, czego szukają, to powinienem zrobić to, co uważam za słuszne.  

A zatem wypiłem. Zobaczyłem wtedy ogromny potencjał tej medycyny. Umożliwiła mi ona po 

raz pierwszy w życiu wniknięcie w duchową rzeczywistość, o której nie wiedziałem nic do tego 

momentu. Studiowałem przez lata w seminarium, pracowałem potem jako kapłan w wielu 

parafiach, ale nigdy nie było mi dane doświadczyć bezpośredniej relacji z tą świętą, wewnętrzną 

przestrzenią. Rośliny pokazały mi, iż blokada była we mnie, i po tym jak przyjęłem ayahuaskę, 

zrozumiałem jakie zmiany były niezbędne w moim życiu, jak powinienem rozpocząć proces 

pogodzenia się ze sobą samym, z naturą, z innymi, z Bogiem. Ta roślina, ayahuaska, to skuteczne 

narzędzie dla tych z nas, którzy szukają w życiu odpowiedzi. Czyni nas bardziej wrażliwymi, 

ludzkimi, osłabia racjonalną część naszej osobowości, i pomaga przez to poczuć to, co znamy z 

pism, naprawdę wejść w kontakt z tym, o czym dotąd jedynie czytaliśmy i znaliśmy 

intelektualnie.  

Doświadczenie to było zdecydowanie przeżyciem duchowym. Mogłem dostrzec własne demony 

i zrozumieć skąd one pochodzą, dlaczego moje życie dotąd nie było szczęśliwym, dlaczego nie 

mogłem żyć w pokoju, całą tą wściekłość i ciemność mnie blokującą. Nie byłem wcześniej w 

stanie odkryć swojej prawdziwej natury. To właśnie odróżnia ayahuaskę od narkotyków – wielu 

ludzi żyje w takim pogubieniu, i uciekają w narkotyki, ale te przynoszą tylko tymczasową ulgę, i 

nie przynoszą zrozumienia.  

Kontynuuję swoją pracę z roślinami i z ayahuaską, i widzę do teraz, jak wpływają na mnie, jak 

motywują mnie w moim życiu religijnym, w moich obowiązkach kapłana, pozwalają mi docenić 

bardziej kościół do jakiego należę. To doświadczenie pomaga mi w mym codziennym życiu aby 

lepiej rozróżniać pomiędzy złem i dobrem. Jest pewne pomieszanie w Kościele Katolickim 

odnośnie szamanizmu. Szaman to termin neutralny etycznie, wykonuje on pracę do jakiej jest 

http://www.takiwasi.com/
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wynajęty, czasem uzdrowienie a czasem czynienie szkody. Moja praca wiąże się z “curanderos”, 

uzdrowicielami, których intencją jest używanie roślin wyłącznie w celu leczenia. Jak może być 

to złe w oczach Boga, twórcy roślin dla pożytku człowieka?  

Tutaj warto wspomnieć o interesującym fakcie – termin “curandero” w swym rdzeniu zawiera 

hiszpańskie określenie kapłana – “cura”. To nie jest zbieg okoliczności. Wykonujemy wspólne 

zadanie, leczymy dusze. To jest praca, która płynie od Boga, ze światła, którego wszyscy w istocie 

szukają. Jest wiele dróg dotarcia do dusz, niektórzy potrzebują tej drogi, drogi roślin. Ostatnio, 

podczas wizyty biskupa w Takiwasi, odbyło się kilka chrztów pacjentów. To są konkretne życia, 

duchowe życia odmieniające się. Czy jest to zasługą mej pracy jako ksiądz? Nie, to dzięki pracy 

curanderos i dzięki roślinom, więc mówimy tu o realnym wpływie, realnej odmianie. Tak było i 

w moim przypadku, wielka odmiana i ratunek z bałaganu w jakim wtedy byłem. Teraz kocham 

bardziej swoje powołanie, bardziej się poświęcam pracy, jestem mniej znużony. Mam nadzieję, 

iż zrozumienie tych procesów będzie powoli wzrastać, że doświadczenia ludzi takich jak ja bedą 

świadectwem, za którym inni w Kościele będą mogli podążyć.” 

 

Veronika Kavenská, PhD, psychologist in the therapeutic team 

Veronika Kavenská jest terapeutą w tradycji Junga, i jej podejście stosuje w swojej klinicznej 

praktyce. Badaczka tradycyjnej peruwiańskiej medycyny i jej możliwych zastosowań w 

psychoterapii, autorka książki i kilkunastu artykułów na ten temat. Obecnie pracuje jako 

psycholog w centrum Takiwasi w Tarapoto, Peru, gdzie z dużą efektywnością rozwiązywane są 

problemy uzależnień od substancji.  

“Zanim trafiłam do Takiwasi nigdy nie rozważałam spróbowania ayahuaski, postrzegałam ją jako 

po prostu jeden z narkotyków, a te mnie nie interesowały. Byłam studentką ostatniego roku 

psychologii i opowieści o tym miejscu skłoniły mnie do przyjazdu, w ramach swojej praktyki. 

Ostatecznie zdecydowałam się na spróbowanie samej substancji. Był to przełom, i szybko 

dostrzegłam jej wielki potencjał jako narzędzia zrozumienia siebie samego, poznania siebie i 

swoich tajemnic, swojej historii i przodków, i dzięki tej wiedzy uzdrowienie, zmianę rzeczy, które 

blokują nasze postępy w życiu.  Podjęłam więc decyzję, by poświęcić swój doktorat w dziedzinie 

psychologii klinicznej temu właśnie tematowi, i jednocześnie praktykować w Takiwasi jako 

terapeutka.  

Postrzegam tą roślinę jako źródło wiedzy – zarówno o mnie samej, o moich osobistych procesach, 

jak i odnośnie mojego życia zawodowego, pracy z innymi jako psychoterapeutka. Dobrze 

sprawdza się także w roli superwizora w moich relacjach z pacjentami – pokazuje mi rzeczy, 

jakich inaczej nie byłabym w stanie zauważyć.  

To nie jest magiczna pigułka, która sama w sobie zmienia życie, ale dzięki otrzymanym 

przekazom można mieć dość informacji aby dokonać tych zmian samemu. Pracuję z ayahuaską 

już 10 lat  i czuję, iż moja relacja z nią i zrozumienie stale się pogłębia, nie mam więc żadnych 

wątpliwości co do jej wartości. Przede wszystkim jestem wciąż zachwycona jak pracuje ona 

równocześnie na trzech poziomach, fizycznym, psychologicznym i duchowym. To jeden z 

głównych powodów, dla których terapia tutaj jest tak efektywna, ponieważ działamy także w 

wymiarze duchowym, w przeciwieństwie do większości programów na zachodzie, gdzie jest on 

kompletnie ignorowany. To może stanowić także problem w rozpowszechnieniu ayahuaski na 

szerszą skalę we współczesnym świecie, bo stosowanie jej wymaga więcej niż tylko znajomości 

http://www.takiwasi.com/
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dawki czy psychologii, rygorystycznego, wieloletniego szkolenia, także by móc skutecznie 

operować na tym zapomnianym, duchowym poziomie.” 

 

Fernando Mendive, PhD in molecular biology 

Dr Fernando Mendive, szef Laboratorio Takiwasi, gdzie świat współczesnej medycyny i 

tradycyjna wiedza o uzdrawiających roślinach są łączone w ramach prób odnalezienia 

skutecznych sposobów rozwiązywania uzależnienia od substancji i innych chorób 

psychosomatycznych. Centrum Takiwasi operuje od ponad 25 lat w Tarapoto, Peru i jest 

terapeutyczną instytucją oficjalnie uznaną przez rząd, w której najważniejszym narzędziem pracy 

jest wywar ayahuaski, jak i inne lecznicze rośliny.  

“Nie uważam ayahuaski za magiczne lekarstwo, ale jest ona częścią doświadczenia, które 

umożliwiło zmianę mojego podejścia do kwestii zdrowia, jakie obecnie jest odległe od 

dominującego w świecie zachodnim modelu. Tu nie chodzi tylko o ayahuaskę, ale cały tradycyjny 

sposób postrzegania zdrowia jako systemu połączeń, i nie o pracę z symptomami ale z korzeniami 

choroby. Moje pierwsze doświadczenie z psychoaktywnymi roślinami z tego regionu 

stosowanymi w medycynie to nie ayahuaska, ale huachuma, i miało miejsce w Argentynie, z 

uzdrowicielem szkolonym w peruwiańskiej tradycji. Ten proces pomógł mi zrozumieć, że samo 

rozwiązywanie symptomów nie idzie dostatecznie głęboko, natomiast przy użyciu tych substancji 

można dokopać się do rdzenia, do pierwotnych przyczyn, i w trakcie tego dokonać skutecznego 

przemienienia i uzdrowienia. By było to w pełni efektywne, powinno odbywać się w kontekście 

ceremonialnym i terapeutycznym, i chcę przez to powiedzieć, że chociaż w podejściu 

improwizowanym, nawet z szacunkiem, intencja uzdrowienia i miłości jest bardzo ważna i 

pomaga, ale nie jest wystarczająca, i by zagwarantować sukces ta potężna medycyna, ayahuaska, 

powinna być używana pod opieką kogoś z dostatecznym doświadczeniem. Mogę więc 

powiedzieć, że praca z nią zaowocowała zmianą mojej perspektywy, mojego paradygmatu, 

dostrzegłem ograniczenia zachodniego modelu, ale jednocześnie jako reprezentant medycznej 

profesji, chciałbym podkreślić, nie idzie się na operację mózgu do świeżo upieczonego 

absolwenta medycyny, i to samo dotyczy tego narzędzia.” 
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