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&Scaron;alvÄ›j lékaÅ™ská nebyla je&scaron;tÄ› donedávna pÅ™íli&scaron; známá. PÅ™esnÄ›ji Å™eÄ•eno, byla jakousi
zapomenutou bylinkou na&scaron;ich babiÄ•ek. Ty znaly velmi dobÅ™e tuto vonnou bylinku z Ä•eledi hluchavkovitých. Lidový
název je babské ucho, koníÄ•ky Ä•i smrtky. NejznámÄ›j&scaron;í je jako léÄ•ivka a koÅ™ení, ale je téÅ¾ vynikající medonosnou
okrasnou rostlinou.
ProstÄ› voÅˆavá a nadmíru uÅ¾iteÄ•ná ozdoba kaÅ¾dé zahrádky Ä•i balkónového truhlíku.
PouÅ¾ívá se na ryby, do nádiv
pa&scaron;tik Ä•i na &scaron;pízy v kombinaci s jiným koÅ™ením. PÅ™idává se hlavnÄ› do tuÄ•nÄ›j&scaron;ích mas (pro schop
pomáhat zaÅ¾ívání), do sýrových pomazánek (napÅ™íklad do nivové), do míchaných vajíÄ•ek, do tÄ›stovin. Hodí se k cuketám
rajÄ•atÅ¯m i do polévek (napÅ™íklad do cibulové). Má silný desinfekÄ•ní úÄ•inek: známé je pálení &scaron;alvÄ›je nebo vaÅ™e
ve vodÄ›, aby se vzduch v místnosti zbavil neÅ¾ádoucích pÅ™ímÄ›sí. Su&scaron;ené lístky se vkládaly mezi prádlo proti
molÅ¯m. Za zmínku stojí velmi cenÄ›ný &scaron;alvÄ›jový med, který je voÅˆavý a trvá dlouhou dobu, neÅ¾ zkrystalizuje.
Ta
potud je v&scaron;e pÅ™i starém, respektive takové, jak bÄ›Å¾nÄ› známe. Ale znáte tu divotvornou?
&Scaron;alvÄ›j
divotvorná byla pÄ›stována kmenem MazatékÅ¯ v mexickém pohoÅ™í Sierra Mazateca. Indián&scaron;tí &scaron;amani ji
pouÅ¾ívali pÅ™i svých rituálech kvÅ¯li halucinogenním úÄ•inkÅ¯m a to v obdobích, kdy nerostly &bdquo;magické" houby.
TradiÄ•nÄ› se Å¾výkaly Ä•erstvé listy, pozdÄ›ji bylo roz&scaron;íÅ™ené i kouÅ™ení &scaron;alvÄ›jových listÅ¯, protoÅ¾e pÅ™
men&scaron;ího mnoÅ¾ství listÅ¯ - kolem jednoho gramu (v pÅ™ípadÄ› extraktu se jedná pouze o mnoÅ¾ství 0,1-0,2 gramu).
&Scaron;alvÄ›j se tak nejÄ•astÄ›ji kouÅ™ila pÅ™es bong nebo dýmku.
ÚÄ•inky na lidský organismus jsou velmi specifické a nedají se srovnat s &bdquo;magickými" houbami nebo mezkalovými
kaktusy. Izolovaný salvinorin A, který je jedním z nejsilnÄ›j&scaron;ích objevených halucinogenÅ¯, zvy&scaron;uje vizuální
citlivost a vyvolává optické halucinace.
Typické stavy osob pod vlivem &scaron;alvÄ›je mÅ¯Å¾eme popsat jako zmÄ›nÄ›né
vnímání reality, stav &bdquo;jiného vÄ›domí", pÅ™i vÄ›t&scaron;ích dávkách aÅ¾ disociace ega. Tyto stavy trvají obvykle jen
nÄ›kolik desítek minut, ale jsou intenzivnÄ›j&scaron;í neÅ¾ u jiných psychedelik.
Prodává se i extrakt, který je pÅ™ipraven
laboratornÄ› a je pÄ›tkrát silnÄ›j&scaron;í neÅ¾ su&scaron;ená rostlina...
No - koukám - hledala jsem na internetu koÅ™en
na&scaron;la volnÄ› prodejné drogy...
Ale ano - samozÅ™ejmÄ›, je tam uvedeno: Informace na tÄ›chto stránkách jsou pouz
vzdÄ›lávací a nenabádají ke konzumaci nabízených rostlin. Ov&scaron;em vÅ¾dy je uveden i návod... SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e si
mÅ¯Å¾ete vybrat z víc neÅ¾ bohaté nabídky.. a jak to má ve správném internetovém obchodÄ› být, v&scaron;e je pÅ™esnÄ›
rozepsáno. Nu, je to sice draÅ¾&scaron;í, ale nekupte to... napÅ™, 4 gramy su&scaron;ené &scaron;alvÄ›je divotvorné za
675.00 KÄ•, extrakt - 4 gramy za 1020,- KÄ•. Nabídka je vsutku pestrá: vybírám namátkou: Syrskou Routu - Peganum
Harmala, jejíÅ¾ hlavními sloÅ¾kami jsou alkaloidy harmin a harmalin, které pÅ¯sobí jako inhibitory enzymu
monoaminooxidázy (MAO). Zvlá&scaron;tÄ› nebezpeÄ•ná je kombinace drogy s efedrinem a jinými stimulanty; Calea
zacatechichi - psí marihuana Obvykle se z hrsti listí (5-15 gramÅ¯ podle poÅ¾adované intenzity stavu) povaÅ™ením pÅ™ipravu
hoÅ™ký halucinogenní nápoj, po kterém se dostavuje ospalost a hypnotické stavy (odtud název &bdquo;dream herb"),
bÄ›Å¾né jsou i sluchové halucinace. Rituál pití caley se nÄ›kdy doprovází kouÅ™ením cigarety z této rostliny. V pÅ™ípadÄ›
extraktu 10X se tradiÄ•nÄ› buÄ• 0,1-0,2 gramu kouÅ™í nebo se 0,5-1 gramu uÅ¾ívá orálnÄ›. Zatím neznámý alkaloid obsaÅ¾e
calea zacateichichi podle moderních výzkumÅ¯ zpomaluje mozkovou Ä•innost, pÅ¯sobí hypnoticky a navozuje Å¾ivou
pÅ™edstavivost pÅ™i první fázi SWS (short wave sleep - mÄ›lký spánek). Lagochilus inebriansopojný prostÅ™edek, který je
vyuÅ¾íván po staletí, jeho efekt by se dal popsat jako relaxaÄ•ní a euforický, doprovázený zmÄ›nÄ›ným vnímáním. NejÄ•astÄ›ji
15 gramÅ¯ pÅ™ipravuje povaÅ™ením zhruba 10 minut Ä•aj, který se kvÅ¯li hoÅ™kosti lagochilu ochucuje medem nebo
su&scaron;eným ovocem. Amanita muscariaÄ•ervená muchomÅ¯rka. Aktivní látky, obsaÅ¾ené v ní, mají vliv na centrální
nervový systém, jsou pÅ™edev&scaron;ím kyselina ibotenová, muscimol a muskazon. PÅ™i su&scaron;ení a výrobÄ› extraktu s
zvy&scaron;uje psychoaktivita plodnic a sniÅ¾ují se nevítané vedlej&scaron;í úÄ•inky. Jeden gram extraktu 10X odpovídá
deseti gramÅ¯m su&scaron;ené houby. Argyrea nervosaneboli lysergová rÅ¯Å¾e: Semínka této popínavé rostliny pochází
z Indie, kde se tradiÄ•nÄ› pojídala nebo se z nich pÅ™ipravoval opojný nápoj. Havajská rÅ¯Å¾e obsahuje LSA, coÅ¾ je amid
kyseliny lysergové, i úÄ•inky na lidský organismus jsou velmi podobné LSD. TradiÄ•nÄ› se uÅ¾ivalo 4-6 semen havajské rÅ¯Å¾
pro 6-8 hodinový efekt. Jeden gram obsahuje pÅ™ibliÅ¾nÄ› 6-8 semen.....
Odehrálo se to v den mých narozenin, ráno tÄ
probuzení, v bývalém bytÄ› mýho kluka. Je&scaron;tÄ› tro&scaron;ku rozespalá jsem naplnila bong, pohodlnÄ› jsem se opÅ™ela
o zeÄ• a pomalu do sebe natáhla prvního &scaron;luka. Po nÄ›m následoval druhý a po nÄ›m slab&scaron;í poslední. Od té
doby si nepamatuju vÅ¯bec nic, jak dlouho jsem byla mimo, co jsem zaÅ¾ívala, dÄ›lala, prostÄ› vÅ¯bec nic. StÅ™ih.
První c
vybavuju (uÅ¾ z dob stÅ™ízlivÄ›ní) je jak se koukám na levo od sebe do okna, pÅ™es které se ke mnÄ› line oslÅˆující záÅ™e.
Existovalo to jako dvÄ› vÄ›ci zároveÅˆ, normální reálný okno vnímaný ale úplnÄ› jiným nepopsatelným zpÅ¯sobem.
Sama se
jsem vnímala jako malinkatej bod v prostoru, který se ode mÄ› rozpínal do jakéhosi trychtýÅ™ovitého tunelu. Byla jsem
pÅ™ikována k zemi obrovskou gravitaÄ•ní silou, cítila jsem nepÅ™íjemné horko a hodnÄ› se potila. Vzduchem se linul
zvlá&scaron;tní trpký zápach, který po &scaron;alvÄ›ji cítím pokaÅ¾dé.
To co jsem proÅ¾ívala mÄ› trochu vydÄ›silo, ale nev
jsem proÄ•, protoÅ¾e pro srovnání s normální realitou nebyly slova a vzpomínky, prostÄ› z ní neexistovalo vÅ¯bec nic, jen jakýsi
záblesk v podvÄ›domí. Toto mohlo trvat tak pÅ¯l minuty, poté jsem si zaÄ•ala uvÄ›domovat, Å¾e jsem kouÅ™ila &scaron;alvÄ›j
zaÄ•ala se pomalu vracet do normální reality. MÅ¯j pohled zaujaly dvÄ› postavy sedící pÅ™ede mnou, které neustávaly v
rozhovoru, jehoÅ¾ obsahu jsem vÅ¯bec nerozumnÄ›la a zvuky co vydávaly byly hroznÄ› zpomalené a prohloubené (nÄ›co
jako kdyÅ¾ si necháte pÅ™ehrát zpomalenÄ› nÄ›jakou skladbu). StejnÄ› jako pÅ™ed tím okno tak i ony byly postavami a záÅ™
zároveÅˆ, které se mi nepÅ™íjemnÄ› vtíraly do oÄ•í. Nakonec jsem je identifikovala a trochu mÄ› to uklidnilo. Na mysli mi vyvsta
my&scaron;lenka toho, Å¾e jim musím nÄ›co velmi dÅ¯leÅ¾itého sdÄ›lit, ale nÄ›jak jsem nevÄ›dÄ›la co a pokus nÄ›co vyslovit s
hlubokým mmhhhh mhhhh hhmmrrrm mmm ....

...prý jsem zaÄ•al ohmatávat &scaron;ílenym stylem v&scaron;echno kolem sebe.. takÅ¾e mnÄ› musel vytáhnout z auta ...z t
chvíle vim akorát Å¾e jsem najednou leÅ¾el a rychle se zvednul, protoÅ¾e mi do&scaron;lo Å¾e leÅ¾im na snÄ›hu, vstal jsem
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pocit Å¾e je ze mÄ› nÄ›jaká zrÅ¯da, kterou se snaÅ¾ej chytit nebo nÄ›co takovýho a poÅ™ád dokola, byl jsem v &scaron;ílenej
vizích s pocitem Å¾e oni jsou trpaslící, hroznÄ› malinkatý a naopak moje nohy mi pÅ™i&scaron;ly &scaron;iroký jako nohy slona

to je tak v&scaron;echno..co jsem si nÄ›jak struÄ•nÄ› Å™eÄ•eno pochytal z toho &scaron;ílenství

a je&scaron;tÄ› se v autÄ› asi tak 15 minut v&scaron;emu smál a Å¾vatlal asi solindní &scaron;ílenosti.. který pak Ä•asem zaÄ•l
nabírat na váze a já obÄ•as zaslech takový to"uÅ¾ se vrací".. kámo&scaron; mi pak Å™ikal, Å¾e Å™ek tomu druhýmu, aby o to
nikde nemluvil, ten z toho byl mimochodem asi víc v koncích neÅ¾ já, a aÅ¾ do konce veÄ•era jsem sedÄ›l na Å¾idli a koukal n
lidi jak tancujou...

dozvÄ›dÄ›l jsem se je&scaron;tÄ› pár maliÄ•kostí, Å¾e jsem jim prej asi 3x upadnul na zem a kdyÅ¾ jsem tam potÅ™etí spa
nechali mÄ› rad&scaron;i leÅ¾et.. pár vÄ›t typu.. ani jsem nevÄ›dÄ›l jestli se&scaron; mrtvej nebo ne; a kdyby ses vidÄ›l, asi bys
taky nemÄ›l radost..

jo, to jsem slýchal e&scaron;tÄ› pár dní potom, co se to stalo a vcelku jsem mÄ›l radost, Å¾e jsem se z toho nezbláznil,
protoÅ¾e si dobÅ™e vzpomínam na poslední nejhnusnÄ›j&scaron;í vÄ›c kterou mi tohle pÅ™edávkování pÅ™ineslo a to byly
&scaron;ílenÄ› hlasitý zvuky jako kdyÅ¾ se nÄ›co láme nebo praská, který podle mÄ› byly tim, co mÄ› vÅ¾dycky shodilo na zem
pravdÄ› toho se mÅ¯Å¾u jen dohadovat..
Takovou hezkou slu&scaron;nou kytiÄ•ku, koÅ™ení na vaÅ™ení, jsem hledala
zajímavé vÄ›ci jsem na&scaron;la... Co v&scaron;echno jsem se dozvÄ›dÄ›la...
Å½e vy jste to vÄ›dÄ›li? Já ne :-)))
Ale p
se i mnohá afrodisiaka - napÅ™íklad Yin Yang Huo - neboli bylinu Prostopá&scaron;ného kozla, Corinathe
Yohimbe tj. yohimbin, o nÄ›mÅ¾ se pí&scaron;e, Å¾e klinické testy potvrdily spontánní, dlouhotrvající erekci, provázenou silnou
sexuální vzru&scaron;ivostí. A dal&scaron;í a dal&scaron;í... No, nekupte to...
VÅ™elá doporuÄ•ení od PygmejÅ¯ a KÅ™ov
kteÅ™í jej odedávna pouÅ¾ívají jako hodnotný magický prostÅ™edek pÅ™i svatbách Ä•i jiných rituálních obÅ™adech bÄ›Å¾né
století byl yohimbe jiÅ¾ znám a &scaron;íÅ™en takÅ™ka po celém svÄ›tÄ›. V 60. a 70. letech (v dobÄ› tzv. sexuální revoluce) s
yohimbin stal oslavovanou drogou pouÅ¾ívanou pÅ™i oslavách sexuality... Mj. Ä•erstvý stav: vyprodáno. Å½e by mladá
generace mÄ›la uÅ¾ i podobné potíÅ¾e? Tak, pÅ™átelé, okoÅ™eÅˆte si také Å¾ivot...:-))))
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