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BUDISMO E DMT

por: Rick Strassman

O artigo traduzido a seguir trata de experiências com DMT, que
costuma ser apontada como a substância alucinógena mais
poderosa que existe. Também aborda a relação de seus
efeitos com o budismo.

Foi publicado originalmente na edição nº 6 de 1996 (págs. 81 a
88) da revista americana Tricycle, que trata exclusivamente de
budismo. O original pode ser lido neste link.

O autor é Rick Strassman (imagem), psiquiatra famoso pelo
livro DMT: The Spirit Molecule (imagem), obra fascinante, cujos
comentários vou reservar para outro texto.

DMT é uma molécula relativamente comum no cérebro e no corpo humano (além de
diversos animais e plantas). Seu efeito é ativado somente em circunstâncias especiais.
Não há efeito porque algumas enzimas quebram a molécula antes de ela interagir com o
cérebro. O DMT é parte fundamental da ayahuasca, bebida sacramental de efeito
enteógeno. Além disso, há no chá componentes inibidores da enzima que anula o DMT.
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Reflita

Os espelhos são usados
para ver o rosto; a arte
para ver a alma.

George Bernard Shaw
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Assim, eles “ativam” e prolongam o efeito do DMT, além de conterem seus próprios
efeitos.

O artigo a seguir foi um dos estopins para irritar a
comunidade budista que Strassman pertencia já há
décadas. Essa comunidade chegou a ordenar que o
pesquisador interrompesse seu trabalho e que
membros não freqüentassem sua casa. Somado a
outros fatores, a pesquisa acabou mesmo suspensa.

O médico defende um troca aberta entre as
comunidades budista e “psicodélica”. Pessoalmente,
acho impossível e inviável que qualquer comunidade
budista “oficial” integre componentes químicos
psicodélicos em suas práticas. Já o contrário (budismo
beneficiando grupos que usam enteógenos) é tão
possível que já acontece há um certo tempo no Brasil
(principalmente, entre grupos huasqueiros
independentes). Nos EUA, isso vem desde a era
hippie (vide A Experiência Psicodélica).

Acompanhamento para sessões: Dharma & Pesquisa
sobre DMT

Rick J. Strassman, M.D.

Rick Strassman, M.D,. é professor associado clínico de
psiquiatria da universidade de British Columbia. Ele está trabalhando em um livro (DMT,
The Spirit Molecule) descrevendo sua pesquisa sobre uma droga psicodélica.

Janeiro de 1991, 23 minutos após eu injetar uma dose elevada de DMT (N,N-
dimetiltriptamina) na veia do braço de Elena. Elena é uma psicoterapeuta de 42 anos,
com experiência pessoal extensiva com drogas psicodélicas. O DMT é um psicodélico
poderoso, de curta duração, que existe naturalmente nos fluídos do corpo humano.
Também é encontrado em muitas plantas. Ela já leu textos budistas, mas pratica
meditação taoísta.

Ela repousa em uma cama no quinto andar do Centro de Pesquisa Clínica do hospital da
Universidade do Novo México. O tubo de plástico claro que dá acesso a sua veia está
pendurado na cama. O prendedor de um aparelho de medir pressão está preso com
alguma folga em seu braço. Os tubos estão ligados a traseira de um monitor que pisca.

30 segundos após a injeção, ela perde consciência da sala onde estamos. Além de mim, o
marido de Elena, que acabou de passar por uma sessão parecida, e nossa enfermeira de
pesquisa estão sentados quietos ao seu lado. Conheço por relatos de voluntários
anteriores que os efeitos de pico de DMT intravenal ocorrem entre dois e três minutos
após a injeção e que ela não conseguirá se comunicar por pelo menos 15 minutos,
quando a maioria dos efeitos terão se dissolvido. Com os olhos fechados, ela começa a
soltar gargalhadas, às vezes de maneira gritante, e seu rosto fica vermelho. “Bem,
encontrei um buda vivo! Oh, Deus! Estou permanecendo aqui. Não quero perder isso.
Quero manter meus olhos fechados para que isso se imprima [na minha mente]. Apenas
porque é possível!”

Elena se sentiu ótima na semana seguinte. “A vida está bem diferente. Um buda agora
está sempre na esquina da minha consciência”, diz Elena. “Tudo em que tenho
trabalhado espiritualmente nos últimos anos virou uma certeza. Ganchos de esquerda do
mundo cotidiano continuam a vir e me acertar. Mas a solidez da experiência me ancora,
permite que eu lide com tudo isso. O tempo parou no pico da experiência; agora o tempo
do dia-a-dia diminui a marcha. O terceiro estágio, aquele de voltar do pico foi o mais
importante. Se tivesse aberto meus olhos muito cedo, não teria podido me integrar tanto
à experiência”.

Dois anos depois, ela raramente consome psicodélicos. Sua mais importante lembrança
da sessão de DMT foi a “claridez e pureza desse remédio”. A mais negativa: “A absoluta
falta de caráter sagrado no contexto”. Muitas das mudanças em sua vida,
particularmente uma profunda mudança de “pensar” para “sentir”, foi “apoiada” pela
sessão de DMT. Mas já estava a caminho antes disso e continuou depois.

A experiência de Elena, repetida por 10% a 20% dos voluntários em nossos testes,
representam os resultados mais gratificantes e intrigantes de nosso trabalho no Novo
México. Meu próprio interesse no budismo e nos psicodélicos se encontraram da melhor
maneira na “experiência de iluminação” induzida por DMT.

O nosso foi o primeiro projeto em 20 anos a obter financiamento do governo dos EUA
para um estudo com drogas psicodélicas em humanos. Essa pesquisa científica foi o
resultado de 18 anos de treinamento e experiência médica e psiquiátrica. Também tenho
praticado o Zen budismo por mais de 20 anos. E foi na molécula de DMT que esses dois
interesses finalmente se fundiram.

Há motivos importantes para se estudar drogas psicodélicas em humanos. O uso de LSD
(”ácido”) e “cogumelos mágicos” (que contém psilocibina) continuam a se elevar.
Entender o que (e como) os psicodélicos fazem com as funções cerebrais vai ajudar a
tratar reações negativas de curta ou longa duração. Devido ao fato que há alguma
similaridade entre efeitos de drogas psicodélicas e a esquizofrenia, a pesquisa pode
também podem jogar nova luz sobre essa devastadora doença mental.

Há outras razões para se estudar drogas psicodélicas. Embora menos “médicas”, elas se
relacionam com saúde e bem-estar. A principal entre elas é a semelhança entre estados
psicodélicos e religiosos. Fiquei impressionado com as descrições “psicodélicas” de
práticas de meditação intensiva em algumas tradições budistas. Devido ao fato que
essas escrituras não mencionam drogas e que os estados parecem similares aos obtidos
com uso de drogas psicodélicas, suspeitei que pode haver um molécula psicodélica
natural no cérebro, ativada por meditação profunda.

Fui levado à glândula pineal como uma possível fonte de componentes psicodélicos
produzidos sob certos estados mentais e físicos anormais. Essas condições incluiriam
limiar da morte, nascimento, febre elevada, meditação prolongada, jejum e privação
sensorial. Esse minúsculo órgão — o “assento da alma” ou “terceiro olho” para os
antigos — deve produzir DMT ou substâncias similares com simples alterações químicas
em um bem conhecido hormônio pineal, a melatonina, ou em um importante componente
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químico cerebral, a serotonina. Talvez seja o DMT, liberado pela pineal, que abre o olho
da mente para realidades espirituais ou não-físicas.

A glândula pineal também exercia uma fascinação em mim porque ela se torna visível pela
primeira vez no feto humano 49 dias depois da concepção [geração do embrião]. Essa
também é a ocasião quando o sexo do feto se torna claramente distinguível. 49 dias,
segundo diversos textos budistas, é quanto tempo leva para a força vital de alguém que
morreu entrar na próxima encarnação. Talvez a força vital de um humano entre no feto
após 49 dias através da pineal. E ela deve deixar o corpo, na morte, pela pineal. Essa ida
e vinda deve ser acompanhada pela liberação de DMT pela pineal, mediando a
consciência desses fenômenos incríveis.

Junto com o quebra-cabeça científico apresentado por essas similaridades entre estados
místicos e psicodélicos, havia questões de cura que também me atraíram para ambos. O
sentimento de que há “algo maior” que resulta de grandes episódios psicodélicos me
levou a pensar que psicodélicos podem ajudar pessoas com problemas psicológicos,
físicos e espirituais. Me pareceu crucial evitar a limitação que, com freqüência, estraga
argumentos sobre a utilidade ou perigo das drogas, mantendo um ponto de vista mais
amplo. Meu ponto de vista global que começou a emergir era como um tripé de pernas
biológicas (cérebro), psicanalíticas (psicologia individual) e de religiosidade oriental
(consciência e espiritualidade). As primeiras duas foram importantes em minha decisão de
cursar medicina. A terceira me levou profundamente ao budismo.

Desapontado pela falta de espiritualidade do treinamento médico, me ausentei por anos
da faculdade e explorei o Zen em uma série de retiros. A ênfase do Zen na experiência
direta, seu método equilibrado para lidar com todos os fenômenos que surgem na
meditação, e a importância da iluminação, todos combinavam comigo e com meu ideal de
tradição religiosa.

Durante os quatro anos de minha especialização psiquiátrica, ajudei a fundar e manter
um grupo de meditação afiliado com minha duradoura comunidade Zen. Fui ordenado
budista leigo no meio dos anos 80. Foi no mesmo ano que recebi treinamento em
psicofarmacologia clínica, aprendendo a ministrar drogas psicoativas em voluntários
humanos em estudos científicos controlados.

A forma de nossa pesquisa no Novo México foi a biomédica tradicional, monitorando
efeitos de diversas doses de DMT na pressão sanguínea, temperatura, tamanho da
pupila e níveis no sangue de diversos componentes químicos que indicam atividade
cerebral. Recrutamos usuários experientes com alucinógenos que eram adequados
médica e psicologicamente. Isso porque eles poderiam reportar melhor sobre suas
experiências e teriam menos probabilidade de entrar em pânico ou sofrer efeitos
colaterais duradouros, em relação a usuários inexperientes. Os voluntários acreditavam
na habilidade de psicodélicos ajudarem no “trabalho interior” e se ofereceram, pelo
menos em parte, para usar o DMT em seu crescimento pessoal.

Havia um aspecto espiritual na experiência com DMT? E, se sim, isso seria útil por ele
mesmo? Essa era uma das minhas razões principais para nosso programa de pesquisa
com DMT.

A supervisão de sessões é chamada de “sitting”. Acredita-se que o termo vem da
necessidade de uma “baby-sitter” para pessoas em estados, por vezes, altamente
dependentes e vulneráveis. Mas, em nossas mentes, a prática budista foi uma fonte tão
relevante quanto, para o termo. Nossa enfermeira e eu fizemos o máximo para praticar
meditação na companhia dos voluntários: conscientes da respiração, em estado alerta,
olhos abertos, prontos para agir, mantendo uma atitude “brilhante” e saindo do caminho
das experiências dos voluntários.

Esse método é muito similar ao que Freud chamou de “atenção suspensa uniforme”,
executada por um psicanalista treinado que fornece suporte através de uma postura, na
maior parte, silenciosa mas presente. Experimentei esse tipo de “escuta” e contemplação
como algo similar à meditação Zen.

Outro exemplo de como os psicodélicos e a meditação budista convergem foi o
desenvolvimento de um novo questionário para medir estados de consciência. Os
questionários anteriores para medir efeitos psicodélicos não eram ideais por muitos
motivos. Alguns assumiam que psicodélicos causam nada mais que psicose, enfatizando
experiências desagradáveis. Outras escalas foram desenvolvidas para voluntários que
não sabiam quais drogas estavam consumindo ou quais efeitos surgiriam.

Sempre apreciei a visão budista de dividir a mente em cinco skandas (pilhas ou
agregados) que, no todo, dão a impressão de um ego pessoal que experimenta. Esses
são os familiares conceitos de “forma”, “sentimento”, “percepção”, “consciência” e
“volição”. Pesquisei em diversos guias para a literatura do Abhidharma, o “cânone
psicológico” budista, com mais de mil anos de uso no monitoramento do progresso da
meditação. Pareceu que uma escala de avaliação baseada nos skandas poderia dar uma
base excelente para uma descrição neutra e compreensiva de estados psicodélicos.

Divulguei que estava interessado em falar com pessoas que já experimentaram DMT.
Logo, o telefone estava tocando com pessoas querendo descrever suas experiências. A
maioria das 19 pessoas eram do Novo México e da Costa Leste, e quase todos estavam
envolvidos em alguma disciplina terapêutica ou religiosa. Todos tinham boa educação,
articulação e estavam impressionados com a habilidade do DMT de abrir a porta para
estados altamente incomuns e não-materiais, maior do que psicodélicos de longa
duração como psilocibina ou LSD.

Após completar essas entrevistas, decidi adicionar um sexto skanda ao questionário,
chamado “intensidade”, que ajudou a quantificar a natureza da experiência.

Demos e analisamos esse novo questionário, chamado de Escala de Avaliação
Alucinógena (Hallucinogenic Rating Scale – HRS), quase 400 vezes para mais de 50
pessoas em quatro anos. É interessante notar que o grupo de questões do método
skanda trouxeram resultados mais sensíveis no trabalho com DMT do que um grande
número de dados biológicos, como pressão sanguínea, temperatura e níveis químicos no
sangue.

Além de determinar esse estilo de “acompanhamento” (sitting) e de medir reações, o
budismo ajudou a tirar sentido das experiências que as pessoas tiveram em nosso
ambiente relativamente esparso mas pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer.
Para muitos voluntários, mesmo aqueles com uso anterior de DMT, a primeira dose
elevada de DMT intravenal foi como uma experiência de quase morte, que costuma ser
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fortemente relacionada com experiências místicas benéficas. Muitos se convenceram que
estavam mortos ou morrendo. Muitos tiveram encontros com deidades, espíritos, anjos,
criaturas inimagináveis e a fonte de toda a existência. Praticamente todos perderam
contato com seus corpos em algum ponto. O caso de Elena é um bom exemplo de uma
experiência de iluminação — soando idêntico aos relatos da tradição de meditação
budista — proporcionada por uma dose alta de DMT.

Por um lado, a perspectiva budista pode tratar todas essas experiências com
equanimidade. O fato de que, no budismo, se experimenta mesmo reinos não-materiais
fornece uma base firme para aceitar e trabalhar com essas experiências. Ele também
elimina o julgamento de que reinos não materiais são melhores (ou piores) que os
materiais — uma tendência de algumas religiões New Age. A experiência de ver e falar
com criaturas do tipo deva no transe de DMT é apenas isso: ver e falar com outros seres.
Nem melhor, nem pior e nem mais ou menos confiável, do que qualquer um ou qualquer
outra coisa.

Por outro lado, como tratar o voluntário que teve uma iluminação induzida por drogas?
Certificá-lo(a) como iluminado? Explicar através da farmacologia o impacto meteórico da
experiência?

Foi confuso. Primeiro, pareceu que uma dose alta de DMT era, de fato, transformadora.
Com o passar do tempo, contudo, checando nossos voluntários por meses e anos, minha
perspectiva de fato mudou. Enquanto alguns, como Elena, tiveram benefícios profundos
de sua participação, um pequeno número de voluntários tiveram reações negativas e
assustadoras, que exigiram algum cuidado depois.

Em outros, efeitos adversos mais sutis também se revelaram (como pode acontecer na
prática budista) na forma de orgulho elevado — ou seja, uma divisão do mundo entre os
que tem e os que não tem “entendimento”. Além disso, a “resolução” de problemas
durante o estado alterado — particularmente comum com uma dose psicodélica alta —
cuja solução não era colocada em prática, me pareceu pior do que nem tentar trabalhar
determinada questão.

Conclui que não há nada inerente em psicodélicos que possua um efeito benéfico.
Também não são farmacologicamente perigosos por eles mesmos. A natureza e os
resultados da experiência são determinados por uma complexa combinação da
farmacologia da droga, o estado do voluntário no momento do consumo e a relação entre
o indivíduo e o ambiente físico e psicológico: droga, condição e ambiente.

Os voluntários que se beneficiaram mais das sessões de DMT foram os que
provavelmente se beneficiariam mais de qualquer “viagem” — com ou sem drogas. Os
que se beneficiaram menos foram aqueles que mais se sentiam invadidos pelo
desconhecido, pelo unusual. As sessões mais difíceis aconteceram pela combinação de
dois fatores. O primeiro foi a indisposição do voluntário para desistir do diálogo interno e
consciência do corpo. A segunda, a incerteza ou relações confusas entre os voluntários e
as pessoas presentes na sala. Assim, os efeitos “religiosos”, “adversos” ou “banais”
dependeram mais da pessoa ou do que ela ou aqueles na sala trouxeram para a sessão,
do que qualquer característica inerente da droga.

Assim, o problema de depender de uma ou diversas experiências psicodélicas
transformadoras como prática é que não há uma estrutura que lide adequadamente com
a vida cotidiana no intervalo entre as sessões. A introdução no ocidente de igrejas
baseadas em plantas alucinógenas amazônicas, com seu conjunto de códigos morais e
rituais, podem fornecer um novo modelo combinando práticas religiosas e psicodélicas.

No último ano de meu trabalho, um novo componente comum pessoal entre budismo e
psicodélicos apareceu. Isso envolveu o que pode ser descrito como uma briga entre
minha comunidade Zen e eu. Por anos, recebi apoio — pelo menos, implícito — de
diversos membros da comunidade Zen para seguir com minha pesquisas. Estes eram
praticantes antigos com suas próprias experiências psicodélicas anteriores. No ano
passado, descrevi meu trabalho para membros da comunidade, ingênuos em relação a
psicodélicos, que o condenaram fortemente. Praticantes antes a favor pareceram estar
sendo pressionados para retirar qualquer apoio.

Essa preocupação estava especificamente direcionada a dois aspectos de nossa
pesquisa. Um deles era uma futura psicoterapia com psicodélicos para doentes terminais,
pesquisa que demonstrou potencial impressionante nos anos 60. Ou seja, em pacientes
com dificuldades no processo de morte, uma sessão com uma alta dose psicodélica
poderia atenuar o sofrimento e desespero associado com sua doença terminal.

A outra área de preocupação era o potencial para efeitos adversos, tanto os óbvios
quanto os mais sutis, já previamente descritos.

Foram dados argumentos empíricos e com base nas escrituras para essa reprovação,
além das experiências dos próprios membros da comunidade. Contudo, me pareceu que
a principal preocupação era que seria muito desfavorável para eles, como uma
comunidade budista, ter associado de alguma maneira o budismo com o uso de drogas.
Pareceu que os praticantes que tiveram experiências psicodélicas (e descobriram que
elas estimularam seu interesse pela vida meditativa) tiveram que dar o aval àqueles que
nunca tiveram.

O que experimentei como um atrito entre disciplinas não é incomum no mundo e, talvez,
na comunidade budista em particular. A questão se resume a: é considerado “budista”
dar, consumir ou se ocupar com psicodélicos como ferramentas espirituais?

Vários projetos de pesquisa estão sendo planejados nos EUA, usando psicodélicos para
tratar o vício em drogas — condição de alto índice de mortalidade, caso não seja tratada.
Entendo os preceitos budistas que toleram o uso de “intoxicantes” por motivos médicos
(por exemplo, cocaína para anestesia local, narcóticos para controle da dor). É importante
notar se um budista sofre ou não tratamento igual por dar ou consumir um “intoxicante”
psicodélico para o tratamento de uma condição médica. O complicador nesse caso é que
efeitos psicológicos/espirituais de uma sessão adequadamente preparada e
supervisionada podem revelar efeitos de cura.

Em uma área comum final, acredito que há modos em que o budismo e a comunidade
psicodélica podem se beneficiar de uma aberta e franca troca de idéias, práticas e éticas.
Para a comunidade psicodélica, a ética, o estruturamento disciplinado da vida, a
experiência e as relações fornecidas por anos de comunhão budista têm muito a oferecer.
Essa bem desenvolvida tradição poderia injetar significado e consistência em
experiências psicodélicas isoladas, fragmentadas, pobremente integradas, sem o amor e
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compaixão necessários e praticados diariamente. Sem isso, essas experiências acabariam
“fritas” num excesso de narcisismo e auto-indulgência.

Embora boas experiências sejam possíveis sem uma tradição de meditação budista, elas
são menos prováveis sem a checagem e o balanceamento de uma comunidade dinâmica
de praticantes.

Além disso, praticantes budistas dedicados com pouco sucesso em suas meditações, mas
bem desenvolvidos em aspectos morais e intelectuais, poderiam se beneficiar de uma
sessão psicodélica cuidadosamente agendada, preparada e supervisionada, para
acelerar sua prática. Psicodélicos fornecem uma visão que — para alguém inclinado —
pode inspirar o trabalho duro necessário para fazer dessa visão uma realidade viva.

 


