
Devido a extensão deste trabalho, este artigo 
será divido em três partes, isto é, a PARTE I (nes-
sa edição) e as demais partes nas próximas edi-
ções desta Revista, conforme a seguir:

PARTE I - Uma síntese do que é Ayahuasca:

A) Como é preparado;

B) Algumas considerações orgânicas e espirituais 
da sua ingestão no contexto terapêutico e reli-
gioso;

C) Uma breve análise segundo a ótica da Ciência 
Espírita.

PARTE II - O que a ciência acadêmica tem a di-
zer (revisão de 40 artigos científicos sobre o 
tema) 

A) Análise farmacológica das qualidades psicotró-
picas do chá, seus benefícios e seus perigos;

B) Utilização da Ayahuasca na recuperação de 
dependentes químicos;

C) Utilização da Ayahuasca no tratamento de do-
enças como Alzheimer, Diabetes, Leucemia, etc;

D) Passo a Passo, as primeiras três experiências 
mais comuns para os que nunca utilizaram o chá. 
Das limpezas orgânicas à emancipação lúcida;

E) Breve história: O Xamanismo e as Religiões 
Amazônicas baseadas na utilização do chá de 
Ayahuasca.

PARTE III - A mediunidade provocada, o esta-
do sonambúlico até o êxtase inconsciente pro-
vocado. Segundo a ótica da Ciência Espírita. 

A) O sonambulismo a partir do Barão Du Potet, 
passando pela Ciência Espírita e estendendo-se 
a Ayahuasca.
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RELATÓRIO DE PESQUISA 

A FORÇA DA AYAHUASCA (PARTE I)
Uma análise pela Ciência Espírita

POR KRAYHER

RESUMO

O estado mediúnico provocado é uma prática milenar. O desenvolvimento mediúnico estando a mercê de predisposições ainda desconhecidas 

no organismo humano, demonstra de forma clara que as faculdades ditas espirituais, podem apresentar-se em qualquer ser dotado de uma 

organização física, como os homens e os animais. Acredita-se que os homens das cavernas utilizavam compostos orgânicos para alcançar o esta-

do de transe sonambúlico, e que tal prática teria auxiliado no desenvolvimento cognitivo. As pinturas análogas a seres interplanetários, naves, 

e outras formas celestiais nas paredes das cavernas de vários locais do mundo, sugerem que não havia nesta prática apenas um ensaio de arte, 

mas o registro das visões em estado alterado de consciência dos nossos primitivos. A mediunidade também surge naturalmente nos seres hu-

manos, geralmente apresenta-se na infância, com sua intensidade variável e na maior parte dos casos, pode ser suprimida durante período in-

determinado. Neste artigo analisamos a mediunidade provocada pela utilização de um composto orgânico denominado Ayahuasca, fazendo 

comparativos com as faculdades catalogadas segundo a Ciência Espírita. Para que fosse possível uma análise mais apurada da fenomenologia 

provocada, o autor participou de mais de 70 experiências ao longo de 1 ano, tomando nota dos acontecimentos antes e depois de cada 

experiência. [1]
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CONHEÇA O RESULTADO DE UM ANO DE PESQUISA SOBRE SOBRE A AYAHUASCA

NOTA: Este artigo não tem por objetivo fazer críticas negativas as religiões, doutrinas e seitas que utilizam o chá de Ayahuasca. Mas fazer uma 
apresentação sintética do que se trata esta substância para os estudantes e pesquisadores da Ciência Espírita segundo o paradigma de seu Co-
dificador Allan Kardec. Importante lembrar que para a Doutrina Espírita, é desnecessária a utilização de qualquer substancia para o alcance do 
estado mediúnico. Não sendo uma prática doutrinária, nos limitamos apenas a estuda-la para conhecermos melhor seus limites, seu emprego e 
suas prevenções no contexto espiritual, respeitando rigorosamente as correntes não espíritas que a utilizam.



B) Um comparativo fenomenológico da mediuni-
dade natural versus a mediunidade provocada. 
Resumo das observações do autor durante suas 
experiências ao longo de um ano. 

C) Perspectivas de um estudo da Ayahuasca para 
a compreensão do mecanismo mediúnico e suas 
relações com a Glândula Pineal. 

D) Lições aprendidas, e conclusão. 

O que é Ayahuasca?

Na língua Quéchua, AYA significa: Espírito / 

Alma / Morto e WASKA: Cipó. Como produto 

temos o Cipó das Almas, ou Cipó dos Espíritos 

ou dos Mortos. Também conhecida por yagé, ma-

riri, uni, hoasca, 

caapi, nixi honi 

xuma, vegetal, 

daime, kahi, na-

tema, pindé, 

dápa, mihi. Ela 

conquistou o 

título de medici-

na da floresta 

por seus efeitos 

t e r a p ê u t i c o s 

curadores de 

alguns males 

orgânicos e psi-

cológicos, a uti-

lização do seu 

chá no contexto religioso poderá também pro-

porcionar fortes interações ditas espirituais. A 

propriedade psicoativa do seu chá, provém de 

uma substância encontrada na folha da Chacro-

na, como é vulgarmente conhecida, já no meio 

científico é conhecida como Psychotria viridis, 

um arbusto da família Rubiaceae, sua proprieda-

de psicoativa é denominada de N,N-dimetiltripta-

mina (DMT) que também é produzida natural-

mente no organismo humano e animal, e se en-

contra em abundância no reino vegetal. Sua me-

tabolização no organismo se dá através de uma 

enzima denominada monoamina oxidase (MAO). 

A ingestão ou liberação natural do DMT, é anula-

da pelo organismo através de um processo de 

oxidação da sua molécula. Já o Caapi/Mariri 

(Cipó) inibe essa oxidação, tornando ativa a sua 

molécula no organismo, percorrendo sua trajetó-

ria até os receptores cerebrais. 

A Ayahuasca provoca alucinações classificadas 

como entópticas, agindo entre os nervos óticos 

e córtex cerebral, dessa forma originando formas 

geométricas como mandalas, flores, animais e 

outras variadas 

em ambientes 

com cores vi-

brantes e muito 

v i v i d a s ; p o r 

uma hipótese 

científica, isso 

se dá por uma 

r e d u ç ã o n a 

pressão ocular 

que produz fos-

fenos, mas que 

por si não expli-

ca a or igem 

das imagens, 

atribuídas a força criativa do pensamento. Ela 

também é capaz de provocar alucinações classifi-

cadas como eidéticas, que provém do hipocam-

po e do lobo temporal mesial. Portanto, as vi-

sões com os olhos fechados e em ambiente com 

luz reduzida, associado ao repouso corporal po-

tencializam vigorosamente a experiência.
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Sendo utilizada por diversos povos da América 

do Sul e Central, acredita-se que tenha surgido 

em um cenário ritualístico e espiritual, há aproxi-

madamente 2 mil a.C. Foi utilizada pelos Incas, e 

também, por pelo menos setenta e duas tribos 

indígenas diferentes da Amazônia. Está comple-

tamente difundida em países como Peru, Equa-

dor, Colômbia, Bolívia e Brasil. Porém, só ficou 

conhecida no meio civilizado há pouco mais de 

um século. Sua vulgarização, ou seja, sua utiliza-

ção de modo amplo nos centros urbanos, teve 

início com a concepção de uma nova doutrina 

religiosa, fundada por Raimundo Irineu Serra, na 

região amazônica, e que trataremos com deta-

lhes na segunda parte deste artigo (edição DEZ/

2016). 

Como é preparada?

 A preparação da bebida começa pela coleta das 

folhas de Chacrona e na coleta de pedaços do 

cipó, cortados entre 10 e 15cm. As folhas como 

o cipó são higienizados para eliminação de fun-

gos e demais detritos. O cipó é limpo com uma 

escova de aço e em seguida triturado por mace-

ramento para facilitar o cozimento e a liberação 

de suas substâncias inibidoras, sendo de propor-

ções variáveis. Dá-se o nome de “feitio” ao pro-

cesso de coleta, limpeza, separação, cozimento 

e filtragem. Cada proporção de folhas e cipó ob-

jetivam um estado mais ou menos intenso de 

transe sonambúlico. Estudaremos as proporções 

mais comuns ao longo deste artigo. 

Na imagem a seguir, temos alguns exemplares 

da folha de Chacrona:

Esta folha é encontrada em abundância por toda 

região amazônica, e é considerada a Rainha do 

reino vegetal, assim como o Cipó de Mariri é con-

siderado Rei, em um contexto ritualístico. O cipó 

leva aproximadamente 7 anos para atingir a ma-

turidade, embora seja possível a realização de 

um feitio com um cipó a partir do 2º ano de plan-

tio. 

Na imagem a seguir, um exemplar de 7 anos do 

cipó, com aproximadamente 15 metros de altura 

por 20cm³ de largura, na idade adulta.

Considerado um parasita, ele se nutre das árvo-

res ao seu redor, esta espécie de cipó possui es-
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truturas que penetram na árvore hospedeira para 

retirar os nutrientes necessários à sua sobrevivên-

cia, diferentemente das orquídeas que  se fixam 

nas árvores que se tornam tão somente uma 

base.  O cipó, entretanto, não aniquila o seu hos-

pedeiro como no passado se acreditava, mas 

coabita com ele durante toda sua vida, sem o 

quê, não teria recursos para sobreviver.

Na figura a seguir, temos exemplares cortados 

do cipó antes do processo de cozimento com as 

folhas:

Após o corte, ele passa pelo processo de higieni-

zação com a escova de aço:

Após a escovação:

Neste estágio o cipó estará pronto para macera-

ção com uma ferramenta semelhante a um marte-

lo de madeira.
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Antes de prosseguir com o cozimento, coloca-se 

o cipó em camadas intercaladas com as folhas, 

em quantidades que variam de acordo com a re-

ceita do preparador ou mestre do feitio. Geral-

mente deste ponto em diante, a experiência do 

preparador determina os detalhes seguintes de 

preparo até o engarrafamento. 

Na figura a seguir temos uma panela de aproxi-

madamente 30 litros com ¾ de folha e cipó mis-

turados em processo de cozimento, que também 

varia de 6 a 8 horas.

Após o cozimento, o chá passa por vários proces-

sos de filtragem:

Terminado o processo de filtragem, inicia-se o 

processo de engarrafamento e armazenagem 

que requerem cuidados especiais, pela necessi-

dade de remover o ar excessivo das garrafas.

Engarrafadas de forma adequada, este processo 

preservará o chá da fermentação natural alteran-

do consideravelmente seu sabor e as reações or-

gânicas da sua ingestão, embora seja de valida-

de indeterminada, o chá poderá fermentar caso 

não seja tratado com fervuras regulares antes de 

ser consumido. 

O feitio recebe o selo do seu feitor, e irá ser dis-

tribuído nas Igrejas ou centros terapêuticos, que 
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só poderão fazer a aquisição legal sob os confor-

mes da lei em vigor com seu emprego apenas 

no contexto terapêutico-religioso, sendo vetada 

a sua venda à outras fontes. Para que seja trans-

portado também se exige documentação deta-

lhada e descritiva de origem e destino.

Algumas considerações orgânicas e espirituais 
da sua ingestão no contexto terapêutico e reli-
gioso

Embora de modo geral seja considerada pela ci-

ência acadêmica como saudável para consumo 

em um contexto terapêutico, sem causar danos a 

curto, médio ou longo prazo, recuperando em 

mais de 90% dos casos os dependentes quími-

cos em um tempo recorde, e eliminando em 

80% as depressões de origem orgânica e psicoló-

gica, a Ayahuasca possui seus perigos e contra 

indicações que, não sendo respeitadas rigorosa-

mente, podem levar ao agravamento de quadros 

psicológicos, já que não pode ser consumida por 

quem sofre de esquizofrenia e distúrbios de or-

dem mental. Também pode interagir com outras 

substâncias, comumente encontradas em medica-

ções para tratamento contra depressão, pressão 

alta, problemas cardiovasculares e levar até ao 

coma, embora não letal.  

A mediunidade provocada pela Ayahuasca ofere-

ce os mesmos perigos para quem não possui 

qualquer conhecimento prévio sobre o mecanis-

mo de comunicação e a natureza espiritual, com 

um agravante do abuso que pode ser feito dela. 

Nos últimos anos, cientistas e acadêmicos de re-

nome voltaram seus olhos para um estudo sério 

e metódico das suas propriedades, derrubando 

muitos mitos sobre seus limites, aplicações e peri-

gos. Em seus primórdios na nossa sociedade ur-

banizada, fora classificada como poderosa droga 

alucinógena e consequentemente danosa para a 

saúde física e mental quando ingerida por seres 

humanos. Hoje em dia, porém, após severa análi-

se, por centenas de centros acadêmicos, sabe-

mos que muitas afirmações negativas decorriam 

da ignorância e de opiniões preconcebidas sem 

fundamento científico, e alguns perigos e preven-

ções ganharam sanções, que iremos analisar de-

talhadamente mais adiante. 

Breve abordagem sob a ótica da Ciência 
Espírita

A ingestão das combinações destas substâncias 

“afrouxa” a alma presa ao corpo, provocando o 

fenômeno denominado pela Ciência Espírita 

como Emancipação da alma. O indivíduo é proje-

tado pouco a pouco, ou bruscamente, para uma 

realidade fluídica, o que não quer dizer necessa-

riamente que sua alma se desloque do corpo, 

mas que torna-se apta a captação de informa-

ções, e sensações que ordinariamente não as 

tem. Permanece a todo momento consciente e 

capaz de movimentar seus membros quando 
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abre seus olhos, mas outra é sua maneira de ver, 

ouvir e sentir. O seu pensamento “vagueia” a 

seu redor, sua sensibilidade auditiva potencializa-

se, e através do seu próprio pensamento, cria a 

realidade do ambiente em que se encontra mani-

pulando conscientemente e inconscientemente 

os fluídos espirituais. 

Em uma próxima etapa, ele entra em um estado 

particular denominado sonambulismo lúcido, ou 

seja, está parcialmente aberto as interações espi-

rituais, totalmente consciente de si, de onde se 

encontra e de suas responsabilidades, passa a 

captar informações do seu subconsciente, tam-

bém pensamentos provenientes de outros Espíri-

tos que o cerceiam, sendo capaz de travar lon-

gas conversas mentais, distinguir de onde e de 

quem elas emanam, fazer questionamentos com-

plexos e receber respostas à altura, que saberá 

reconhecer não serem suas através de um crité-

rio e bom senso desenvolvidos previamente por 

um estudo metódico e aplicado do mecanismo 

mediúnico.

O chá pode provocar fortes reações orgânicas 

embora não seja via de regra em todos os casos, 

vômitos e diarreia são muito comuns, sendo atri-

buídos aos alcalóides encontrados no cipó. Os 

primeiros contatos com o chá, geralmente acarre-

tam no vômito e no desconforto estomacal. Já 

nas próximas ingestões, tais reações tornam-se 

mais incomuns, embora possam acontecer. Este 

processo pode parecer aceitável à primeira vista, 

mas afasta consideravelmente a maior parte dos 

aventureiros e curiosos, como uma espécie de 

seleção natural. 

Dependendo da graduação das substâncias no 

composto. As reações psicológicas podem ser 

verificadas a partir de aproximadamente 20 minu-

tos após a ingestão, embora comumente se veri-

fique apenas a partir de 1 hora. A pressão sanguí-

nea sofre alteração e os batimentos aceleram, 

notória mudança no metabolismo se verifica, mu-

danças bruscas na percepção auditiva, visual e 

sensorial se verificam. Para o marinheiro de pri-

meira viagem este é o momento mais angustian-

te, pois tem-se a impressão de que pouco a pou-

co perde-se a consciência, quando na verdade 

acontece o contrário. Daí em diante toda espé-

cie de pensamento; seja de medo, angústia, inse-

gurança e resistência ao processo, se potenciali-

za. Quando não se tem o controle sobre isto, a 

experiência passa a ser muito desagradável inici-

almente, afinal, é o estado sonambúlico que 

toma lugar, e tal estado intenso vislumbra e apa-

vora especialmente aqueles que não tendo ne-

nhuma ideia do processo mediúnico, acreditam 

que a morte se aproxima. 

Na segunda parte deste artigo (Edição DEZ/

2016 da Revista Ciência Espírita), vamos esmiu-

çar a fenomenologia sonambúlica, conhecer suas 

características, seus limites e seu emprego útil 

segundo a ciência espírita, então faremos uma 

comparação com o sonambulismo provocado e 

o sonambulismo natural, até lá!
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