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Postopel< traja pribliino deset dni. Najprej opravi.jo
odiSienje (simbolidno umivanje, predpisana vrsta
hrane, prepoved spolnega obdevanja), nato pa sledi
ved dni osamitve. Kandidat je tal<rat zal<lenjen v

dan tniciactle in na d,an
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lbogain oziroma rastlina iboga (Tabernanthe iboga),
v kateri je ta alkaloid, je na podrodju Cabona in Konga

prostol

l<jer se

posti in hodi ven le na potrebo.

Ko vrad, ki obred vodi (tako imenovani Nganga),
meni, da je mladenii pripravljen, sledi uZivanje iboge,
vendar ne v enem samem odmerku, temved se ta dez
dan postopoma dodaja. Tal<o dose)ejo optimalno
dozo, ki je pri vsakem posamezniku drugaina. Ti
odmerki so lahko nekajkrat vedji kot pri obravnavi
odvisn il<ov.

Ustrezna raven

in zmleta skorja korenine, ki vsebuje od odstotel< do
dva ibogaina, je sveta zel za pripadnil<e kulta Bwiti.
Njeno uZivanje je vedno povezano z obredi in
ceremonijami, pa naj gre za zdravljenje, zaklinjanje,

je

dose2ena, ko se dlovek ne odziva

ved na boledinsl<e draTljaje. To stanje, dosebno zveder,

traja celo nod, in sicer ob spremljavi tradicionalne
glasbe, petja in plesov, ki so popotnica na poti v dehlo
Bwiti - deblo prednil<ov, dehlo mrwih, kamor naj bi

predvidevanje dogodl<ov ali spraievanje prednikov za
nasvet. Naj kot zanimivost omenimo, da

Plodovi iboge ne ucinkujejo niti halucinogeno niti pozivljajoda
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dlovek v Zivljenju 5el dvakrat; na dan iniciacije in na

je predsednik

dan smrti.

Cabona Omar Bongo veliki mojster omenjene magrje.
Simboliden obred je iniciacija mladih moil<ih v svet
odraslih, l<i jo mora opraviti vsak mladenii, da vstopi
v kult in tako pridobi veljavo. Kdor obreda ni opravil,
pripada sloju sluZabnikov in Zensk.
Spol za opravljanje obreda zdaj ni vei omejitev. Zato
ker vlada prepridanje, da izl<uinja z ibogo Siri obzorja
in dviguje inteligenco, se za obred odlodi tudi veliko
bnsk. Presenetljiva pa je starost kandidatov, saj so za
naie razmere 5e otroci.

lboga prinaia vidno, sliino in tipno gotovost o obstoju
'tam preko'. Preteklost, sedanjost in prihodnost
se zlijejo v eno. Z uiitjem iboge se dlovek vrne tja, od

sveta

koder izhaja. To temel.jno prepridanje se ka)e v
simboliki rituala.
Pred uZivanjem iboge po reki spustijo kanu iz listja,
l<ar simbolizira pot duha proti zahajajodemu soncu,
proti smrti. Na sredi rednega toka je pritrjen lesen
okvir v obliki romba, l<i predstavlja noZnico in sl<ozi
katerega mora kandidat plavati proti toku, proti
r,zhodu, proti rolswu. Obe poti vodita v onostranswo.
Da bi kandidat lahl<o iel tja, mora umreti. Po zauiitju
iboge telo ostane na tleh, du5a odide.
Pod vplivom iboge mora l<andidar preici 5tiri stopnje
intoksikacije, ki jih starejii posvedenci prepoznajo v
pogovorih. Prve vizije so nepovezane slike brez
vsebine. Drugo stopnjo oznadujejo pojavi grozl.jivih
2ivali. Na tretji stopnji se vizije bliiajo mitidnemu
stereotipu. Cetrta stopnja pa je vsebinsko definirana
in je v bistvu pogovor s pramaterjo in praoietom
dlovelwa, ki iniciranemu povesta, da je v vasi Bwiti,
vasi brez zadetka in l<onca, vasi mrwih. Kandidat je
postal posvedenec, saj Zivi na dveh ravneh hkrati in
ima nespremenljivo duievno biswo.

Grmlbogaje mano zdravilo in obrdnadroga

Kult Bwiti so od pigmejcev privzeli pripadniki plemena
Mitsogo, l<asneje pa se je raziiril 5e med vedino drugih
Korenineiboge.
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Priprava obsega dim laZjo hrano, dim manj droge in
poditek dan pred tretmajem. Termin mora biti skrbno
rzbran; brez obveznosti morajo miniti vsaj trije dnevi,
okolje mora biti nemotete.
Zlutral udeleienci na teide zauiilelo ibogain z nekaj
tel<odine. Zaradi nevarnosti bruhanja nekateri dve uri
pred zauiitjem ibogainom, ki se obidajno zauiije v

kapsulah, popijejo tableto ali dve sredstva proti
potovalni bolezni (antiemetik).
Zaradi nevarnosti navzkriZnih reakcij je zelo
pomembno, da dlovek ni vei pod vplivom droge

Awor med obredom zaudgaibge

plemen, ki prebivajo na ozemlju Cabona, Kameruna
in severovzhodnega Konga (Fang, Bapunu in drugi).

Med francosko in belgijsko kolonializacijo je odigral
pomembno vlogo pri odporu in boju za neodvisnost,
deprav so zavojevalci v stremenju za povedano
storilnostjo suTnjev ivedenje iboge celo spodbujali.
Po iniciaciji nil<oli ved ne zauiijqo tolikinega odmerka

Po

do dramatidnih dustvenih odzivov. Vsebinsko se
doiivetja pri posameznikih zelo razlikujejo, spomin

biensamtretuMz
ibogainomprekinil

iboge, temved veliko manjie in z drugadnim namenom.
V manjiih l<olidinah deluje l<ot poZivilo, zniluje krvni

nanje se pozneje vrada postopoma.
Udinki dez nod preidejo, ker pa ni spanca, je zaradi
izirpanosti naslednji dan naporen in nevaren za relaps
in predoziranje. Osvobajajodi udinek iboge se pokaTe
potem, l<o se oseba naspi (drugo ali tretjo nod).
(Roman Paikulin je absolvent medicine in prostovoljec
ustanove Odsev se sli5i.)

od,uisnostod,herotn4

tlak, pospeiuje prebavo in krepi obrambno

koka,inq all<oholain

sposobnost organizma.
Opisano je uiivanje iboge pri lovu na leve, bila pa naj
bi tudi modan afrodizial<.
V Cabonu ibogo vzgajajo tudi kot ol<rasno rastlino.
lma lepe cvetove in uZitne plodove, l<i pa ne udinkuje.lo
niti halucinogeno niti poZivljajode.

nikotina. Zabt'yto
naud,wienlepa jebilo
Pretird,no. Za nelul iasa
res zn tre ieh o po
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Po prvih informacijah naj bi en sam tretma z ibogainom

jemanlw

strnptornou ni, u enda,r p a

narobe. NajbrZ bo tako 5e tudi potem, ko bodo

i

raziskave kondane.
Poznamo veliko zdravil, ki re5ujejo Zivljenja, hkrati pa
so lahko za koga tudi zelo nevarna. Tako zdravilo je na

ed, al1 e b ol1 slab

reh abilitaa,l e zi,s u oJ enc eu

nikakornedaseiB
obllwbf enih 7 0 o d,sntkou

odstotkov ozdravitev.
Po novejSih podatkih naj bi (lo za okoli petdeset
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Da. Dokler ne bodo opravljena kliniina testiranja na
ljudeh, bi bilo trditi nasprotno neodgovorno in zelo

inbrezsocialne

abstinendnih simptomov ni, vendar pa ta udinek
dedalje bolj slabi in brez socialne rehabilitacije
zasvojencev nikakor ne doseZe obljubljenih 70
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d,rog twdi ab stin en inih
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prekinil odvisnost od heroina, kokaina, alkohola in
nikotina. Za(etno navduienje pa je bilo pretirano. Za
nekaj dasa res zatre Zeljo po jemanju drog, tudi

odstotkov in za Sestmesedno abstinenco

pruih rnfonnacrlah na1

(upoitevati je treba dolg razpolovni das metadona).
Prvi znaki se pojavijo v dasu od 30 minut do 2 uri po
zaulitju. Opisujejo jih kot rahlo omotico, hladne roke,
spremembe sluinega in vidnega zaznavanja... Udinek
je na vrhuncu med tetrto in peto uro po zauZitju,
oseba leZi in miZi, videtije, kot bi spal, vendar odgovarja
na vpraianja. Kljub temu so vsake vsiljene aktivnosti
motede. Koordinacija je zelo motena, pri pitju in hoji
na straniSde potrebuje pomod. To traja pribliino osem
do dvanajst ur in v tem dasu oseba doiivlja zelo iive
halucinacije, vendar so te na distanci, tako da ne pride

ozdtdliteu.

(s

predpostavko, da se je za zdravljenje oseba odlodila

primer penicilin, ki lahko pri nekaterih povzrodi
preobducljivostno reakcijo s smrtnim izidom. Velja
pravilo, da je med zdravilom in strupom zelo tanka
meja, zato je treba vedno upoitevati dejswo, da ima
koristnost neke telesu tuje swari vedno svojo ceno.
Ze zdajje znanih nekaj absolutnih kontraindikacij za
ibogain, in sicer so to prizadetost srca in oZilja, huje
prizadete funkcije jeter, epilepsija, psihoze.

sama).

lbogain ni nadomestna droga in pri njem naj ne bi
bilo nevarnosti zazlorabo. To najbolje dokazujejo izjave
ljudi, ki so ga zauiili (zasvojenci in tudi drugi). Vsi
svojo izkuinjo opisujejo kot Zivljenjsl<o pridobitev,
vendar jih ne mika, da bi jo ponovili.

Si1"rO

lbogain je nedvomno uiinkovina, ki buri duhove zaradi
domnevne uspeinosti in preproste prekiniwe fizidne
odvisnosti Ze po enkratnem odmerku; veikratni
odmerki pa naj bi podaljiali uspeinost. Dosedanje

Natandno delovanje ibogaina na molekularni ravni
ni razjasnjeno, znano pa je, da deluje na vei vrst
receptorjev v moZganih, kar naj bi pomagalo
vzpostaviti normalno ravnovesja. To vsaj l<olikor toliko
5e

zadovo

lj

ivo r azldi prepr editev

n

astan ka absti

n

raziskave tega 5e ne potrjujejo

endn ega

aj

zanesljivo

pa tudi na to, da so v odzivanju ljudi na ibogain

v

psihoterapij in izpovedi o podoZivljanju otroiwa med
tretm

kot

znansweno spoznanje in hkrati opozarjajo na moZne
komplikacije in negativne stranske utinke ibogaina,

sindroma ali krize.
Prekinitev vedenjskih vzorcev in ielje po opoju pa
poskuia razloiiti bolj psihoanalitidno naravnana
hipoteza o sprostiwi potlaienih l<onflil<tov. V prid te1

teoriji govorijo uspeina uporaba ibogaina
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pomembne razlike.
Na tem temelji tudi mnenje Ministrswa za zdravsvo
RS, ki odsvetuje predklinidne in zaietne klinidne
raziskave. Ne zavrada pa moinosti, da se bo Slovenija
vkljuiila v raziskave, ko bo 5lo za multicentriine
raziskave, ki bodo dosledno upoftevale vsa dolodila o
preskuianju zdravila na ljudeh.

