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13Prolog

O nouă poartă

La mijLocuL secoLuLui XX, în Occident au explodat două noi 
molecule neobișnuite, compuși organici împărtășind un 
straniu aer de familie. În timp, ele aveau să schimbe cursul 
istoriei sociale, politice și culturale, ca și istoria personală a 
milioane de oameni, ale căror minţi vor face, în cele din urmă, 
cunoștinţă cu ele. Întâmplarea a făcut ca apariţia acestor chi‑
mii disruptive să coincidă cu o altă explozie istorică mondia‑
lă – aceea a bombei atomice. Au fost oameni care au comparat 
cele două evenimente și au acordat o mare importanţă acestei 
sincronicităţi cosmice. În lume fuseseră eliberate noi energii 
extraordinare; lucrurile nu aveau să mai fie niciodată la fel.

Prima dintre aceste molecule1 a fost o invenţie acciden‑
tală a știinţei. Acidul lisergic dietilamid, cunoscut drept LSD, 
a fost sintetizat pentru întâia oară de Albert Hofmann, în 
1938, cu puţină vreme înainte ca fizicienii să descompună 
atomul de uraniu pentru prima dată. Hofmann, care lucra la 
compania farmaceutică elveţiană Sandoz, încerca să creeze 
un medicament pentru stimularea circulaţiei, nu un compus 
psihoactiv. Abia cinci ani mai târziu, când a ingerat accidental 
o cantitate minusculă din noua substanţă, și‑a dat seama că 
descoperise ceva puternic, terifiant și, totodată, minunat.
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Cea de‑a doua moleculă2 exista de mii de ani, deși nimeni 
din lumea dezvoltată nu știa de ea. Produsă nu de un chimist, 
ci de o măruntă și obscură ciupercă maro, această moleculă, 
care va ajunge să fie cunoscută drept psilocibină, era utilizată 
de sute de ani de populaţiile indigene din Mexic și America 
Centrală în scopuri ritualice. Numită de azteci Teonanácatl 
sau „carnea zeilor”, ea a fost interzisă brutal de biserica 
romano‑catolică după cucerirea spaniolă, iar uzul ei a deve‑
nit conspirativ. În 1955, la doisprezece ani după ce Albert 
Hofmann descoperea LSD, un bancher din Manhattan, mico‑
log amator, pe nume R. Gordon Wasson, a testat ciuperca 
magică în orașul Huautla de Jiménez din statul Oaxaca din 
sudul Mexicului. Doi ani mai târziu, a publicat în revista Life 
un raport de cincisprezece pagini3 despre „ciupercile care 
cauzează viziuni ciudate”, marcând momentul în care știrea 
despre existenţa unei noi forme de conștiinţă a ajuns pentru 
întâia oară la publicul general. (În 1957, LSD‑ul nu era cunos‑
cut, în mare măsură, decât în comunitatea cercetătorilor și a 
profesioniștilor din domeniul psihiatriei.) Oamenii nu aveau 
să realizeze importanţa celor întâmplate decât abia peste 
câţiva ani, dar istoria suferise o modificare în Occident.

Impactul acestor două molecule a fost copleșitor. 
Apariţia LSD poate fi corelată cu revoluţia din neuroștiinţă, 
iniţiată în anii 1950, când cercetătorii au descoperit rolul 
neurotransmiţătorilor în creier. Cantităţi de LSD măsura‑
te în micrograme puteau produce simptome asemănătoare 
psihozei, ceea ce i‑a inspirat pe neurologi să cerceteze baza 
neurochimică a afecţiunilor mintale, despre care se credea 
până atunci că este de origine psihologică. În același timp, 
substanţele halucinogene și‑au găsit locul în psihoterapie, 
unde au fost folosite pentru a trata o varietate de afecţiuni, 
printre care alcoolismul, anxietatea și depresia. În anii 1950 
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15și la începutul anilor 1960, numeroși psihiatri considerau LSD 
și psilocibina drept medicamente miraculoase.

Apariţia acestor doi compuși este, totodată, legată de 
ascendenţa contraculturii din anii 1960 și, poate cu precă‑
dere, de tonul și stilul specifice acesteia. Pentru întâia oară 
în istorie, tinerii aveau un rit de trecere care le aparţinea 
în exclusivitate: „acid tripul”*. În loc să introducă tinerii în 
lumea adulţilor, așa cum au făcut dintotdeauna riturile de 
trecere, acesta îi conducea într‑o „ţară mentală” despre a 
cărei existenţă puţini adulţi aveau habar. Efectul asupra 
societăţii era, ca să ne exprimăm eufemistic, perturbator.

Cu toate acestea, la finalul anilor 1960, valurile de șocuri 
sociale și politice declanșate de aceste molecule păreau să 
se disperseze. Latura întunecată a substanţelor halucinoge‑
ne a început să aibă parte de foarte multă publicitate nega‑
tivă – tripuri nereușite, episoade psihotice, flashbackuri, 
sinucideri – și, începând cu 1965, exuberanţa care înconjura 
aceste droguri a fost înlocuită de panica morală. Pe cât de 
repede fuseseră îmbrăţișate de către cultură și știinţă, pe 
atât de repede se întorseseră aceste droguri împotriva lor. 
Până la finalul deceniului, drogurile psihedelice – care fuse‑
seră legale în majoritatea locurilor – au fost scoase în afara 
legii și forţate să intre în regim subteran de distribuţie și 
consum. Cel puţin una dintre cele două bombe ale secolu‑
lui XX părea să fi fost dezamorsată. Apoi s‑a întâmplat ceva 
neașteptat și revelator. Începând cu anii 1990, departe de 
ochii celor mai mulţi dintre noi, un mic grup de oameni de 
știinţă, psihoterapeuţi și așa‑numiţi psihonauţi, care credeau 
că știinţa și cultura pierduseră ceva preţios, au decis să recu‑
pereze substanţele psihedelice.

* Trip – „călătorie”, dar și experiența prilejuită de „acid” sau LSD (n.t.).
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Astăzi, după câteva decenii de reprimare și neglijare, 
substanţele halucinogene trec printr‑o renaștere. O nouă 
generaţie de oameni de știinţă, mulţi dintre ei inspiraţi de 
propriile experienţe cu acești compuși, le testează potenţialul 
de a vindeca boli psihice precum depresia, anxietatea, trauma 
și dependenţa. Alţi cercetători utilizează substanţele psihe‑
delice în asociere cu noi instrumente imagistice de sondare a 
creierului, pentru a explora legăturile dintre creier și minte, 
sperând să dezvăluie câteva dintre misterele conștiinţei.

O modalitate bună de a înţelege un sistem complex este 
să îl perturbi și să vezi ce se întâmplă. Scindând atomii, un 
accelerator de particule îi forţează să își dezvăluie secretele. 
Administrând substanţe halucinogene în doze atent calibra‑
te, cercetătorii din neuroștiinţă pot perturba în profunzime 
conștiinţa normală, din stare de veghe, a voluntarilor, dizol‑
vând structurile eului și prilejuind ceea ce poate fi descris drept 
experienţă mistică. În acest timp, aparatele de imagistică pot 
observa schimbările de la nivelul activităţii mentale și tiparele 
de conexiune. Aceste eforturi oferă deja indicii surprinzătoare 
cu privire la „corelatorii neuronali” ai percepţiei de sine și 
ai experienţei spirituale. Vechea platitudine a anilor 1960, 
că substanţele halucinogene oferă o cheie în înţelegerea – și 
„lărgirea” – conștiinţei, nu mai este atât de deplasată.

Cum să-ți schimbi mintea este povestea acestei renașteri. 
Deși nu a pornit astfel, este o istorie foarte personală, dar, 
totodată, și publică. Poate că era inevitabil. Tot ce aflam 
despre istoria la persoana a III‑a a cercetărilor dedicate 
substanţelor psihedelice m‑a făcut să vreau să explorez acest 
nou peisaj mental și la persoana întâi – pentru a vedea cum se 
simt schimbările provocate de aceste molecule în conștiinţă, 
ce mă puteau învăţa, în cazul în care o puteau face, despre 
mintea mea și ce contribuţii puteau aduce în viaţa mea.
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17* * *

aceasta a fost pentru mine o turnură complet neașteptată a 
evenimentelor. Istoria substanţelor psihedelice pe care am 
rezumat‑o aici nu este o poveste pe care am trăit‑o. M‑am 
născut în 1955, la jumătatea deceniului în care aceste sub‑
stanţe au pătruns pentru întâia oară pe scena americană, dar 
abia în apropierea momentului când urma să împlinesc 60 
de ani am început să mă gândesc serios la posibilitatea de a 
încerca să iau LSD. Venind din partea cuiva care face parte din 
generaţia baby boomers, născută după cel de‑al Doilea Război 
Mondial, ar putea suna improbabil, ca o încălcare a unei dato‑
rii generaţionale. Dar nu împlinisem decât doisprezece ani 
în 1967, prea mic pentru a avea mai mult de o idee vagă des‑
pre Summer of Love sau Testele cu Acid din San Francisco.* 
La paisprezece ani, singurul mod de a ajunge la Woodstock 
ar fi fost dacă m‑ar fi dus părinţii cu mașina. Anii 1960 i‑am 
trăit în mare parte prin intermediul paginilor revistei Time. 
Până să mă gândesc conștient la posibilitatea de a încerca sau 
nu LSD, acesta își încheiase parcursul meteoric de la medica‑
ment psihiatric minune la element ritualic în contracultură 
și distrugător al minţilor tinere.

Probabil că eram în primii ani de liceu când un om de știinţă 
a declarat (în mod greșit, după cum avea să se dovedească) că 
LSD îţi afecta cromozomii4; peste tot în mass‑media, se vor‑
bea despre acest lucru; și profesorul meu de educaţie în dome‑
niul sănătăţii s‑a asigurat că am aflat tot ce se putea afla. Doi 
ani mai târziu, Art Linkletter, un cunoscut om de televiziu‑
ne, a început o campanie împotriva LSD, pe care dădea vina 
pentru sinuciderea fiicei sale, care sărise de la fereastra unui 

* Serie de petreceri organizate de scriitorul Ken Kessey la mijlocul anilor 1960, în care se 
consuma și se susținea utilizarea LSD-ului, cunoscut și sub denumirea de „acid” (n.t.).
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apartament. Se specula că LSD avea de‑a face și cu crimele 
comise de Manson. La începutul anilor 1970, când am mers 
la colegiu, tot ce auzeai despre LSD părea calculat să îngro‑
zească. Acestea au funcţionat asupra mea: sunt mai degrabă 
copilul panicii morale pe care au provocat‑o substanţele psi‑
hedelice, decât cel al anilor 1960 marcaţi de acestea.

Totodată, aveam un motiv personal pentru a sta departe 
de substanţele halucinogene: o adolescenţă marcată dureros 
de anxietate, care m‑a lăsat (pe mine și cel puţin un psihia‑
tru) cu dubii legate de sănătatea mea mintală. Când am ajuns 
la colegiu, mă simţeam mai stabil, dar gândul de a‑mi risca 
sănătatea mintală cu un drog psihedelic părea în continuare 
o idee proastă.

Mai târziu, când mă apropiam de 30 de ani și mă simţeam 
mai echilibrat, am încercat ciuperci magice de două sau de 
trei ori. Un prieten îmi dăduse un borcan plin cu Psilocybe, 
uscate și scofâlcite, și în vreo două împrejurări memorabile, 
împreună cu partenera mea (care îmi este acum soţie), Judith, 
am înghiţit două‑trei, am îndurat un scurt val de greaţă, apoi 
am plutit vreo patru sau cinci ore unul în compania celuilalt, 
trăind ceea ce părea a fi minunata versiune amplificată a 
realităţii familiare.

Pasionaţii de substanţe psihedelice ar cataloga probabil 
trăirea noastră mai degrabă drept o doză scăzută de „expe‑
rienţă estetică”, decât un trip total de dezintegrare a eului. 
Cu siguranţă, nu am părăsit universul cunoscut și nu am avut 
ceea ce poartă denumirea de experienţă mistică. Dar a fost 
foarte interesant. Ce îmi amintesc cu precădere este inten‑
sitatea supranaturală a verdelui pădurii, în special nuanţa de 
vernil catifelat a ferigilor. Eram posedat de dorinţa irepresi‑
bilă de a sta în aer liber, dezbrăcat, cât mai departe posibil de 
orice lucru confecţionat din metal sau plastic. Fiindcă eram 
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19singuri la ţară, toate acestea erau posibile. Nu îmi mai amin‑
tesc mare lucru din tripul pe care l‑am experimentat ulterior 
într‑o sâmbătă în Riverside Park, în Manhattan, în afară de 
faptul că a fost mult mai puţin plăcut și nu m‑am desprins de 
mine însumi, petrecând prea mult timp întrebându‑mă dacă 
oamenii din jur își dădeau seama că eram drogaţi.

Nu o știam pe atunci, dar diferenţa dintre aceste două 
experienţe produse de același drog demonstra ceva impor‑
tant și special despre substanţele psihedelice: influenţa cri‑
tică a „dispoziţiei” și a „cadrului”. Dispoziţia este concepţia 
sau așteptarea cu care intri în experienţă, iar cadrul este 
mediul în care are loc aceasta. În comparaţie cu alte droguri, 
substanţele halucinogene afectează rareori oamenii în același 
fel de două ori, deoarece ele tind să amplifice atât ceea ce se 
întâmplă deja în interiorul, cât și în exteriorul minţii cuiva.

După aceste două scurte tripuri, borcanul cu ciuperci a 
rămas uitat în cămara noastră ani în șir, neatins. Gândul de 
a acorda o zi întreagă unei experienţe psihedelice ajunsese 
să pară de neconceput. Aveam un program încărcat în noile 
noastre cariere, iar acele vaste intervale de timp nealocat 
pe care le permit anii de colegiu (sau pe care le ai când ești 
șomer) deveniseră o amintire. Acum era disponibil un drog 
foarte diferit, unul considerabil mai ușor de strecurat în 
structura unei cariere în Manhattan: cocaina. Pudra albă ca 
zăpada făcea ca acele ciuperci maronii zbârcite să pară desu‑
ete, imprevizibile și solicitante în exces. Făcând curăţenie 
în dulăpioarele de bucătărie într‑un weekend, am dat peste 
borcanul uitat și l‑am aruncat la gunoi, laolaltă cu mirode‑
niile care își pierduseră aroma și alimentele ambalate care 
expiraseră.

Trei decenii mai târziu, tare îmi doresc să nu o fi făcut. Ce 
n‑aș da să am un borcan întreg de ciuperci magice acum. Am 
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început să mă întreb dacă nu cumva aceste molecule remar‑
cabile nu sunt irosite pe tineri, dacă nu cumva ne pot oferi 
mai multe la o vârstă mai înaintată, după ce obiceiurile noas‑
tre mentale și comportamentele zilnice s‑au cimentat. Carl 
Jung scria cândva că nu tinerii au nevoie de o „experienţă spi‑
rituală, a numinosului”, ci oamenii ajunși la vârsta mijlocie, 
pentru a‑i ajuta să își negocieze a doua jumătate a vieţii.

Când am trecut, teafăr, de vârsta de 50 de ani, viaţa părea 
să‑și fi găsit făgașul: aveam o căsătorie îndelungată și fericită, 
dublată de o carieră la fel de lungă și de satisfăcătoare. Așa 
cum ni se întâmplă tuturor, dezvoltasem un set de algoritmi 
mentali destul de stabili, cu ajutorul cărora navigam printre 
provocările pe care mi le aducea viaţa, fie acasă, fie la muncă. 
Ce lipsea din viaţa mea? Nimic din câte îmi puteam da seama – 
asta până când mi‑au ajuns la urechi vești despre noi cercetări 
dedicate substanţelor psihedelice; aceste vești m‑au făcut 
să mă întreb dacă nu cumva fusesem incapabil să recunosc 
potenţialul acestor molecule ca instrumente utile atât pentru 
a înţelege mintea, cât și, posibil, pentru a o schimba.

* * *

iată ceLe trei eLemente care m‑au convins că așa stăteau lucrurile.
În primăvara anului 20105, pe prima pagină a publicaţiei 

New York Times a apărut un editorial intitulat „Hallucinogens 
Have Doctors Tuning In Again”. Acesta relata că oamenii de 
știinţă dăduseră doze mari de psilocibină – compusul activ al 
ciupercilor magice – pacienţilor bolnavi de cancer în stadiu 
terminal, pentru a le ușura „suferinţa existenţială” în apro‑
pierea morţii.

Aceste experimente, care aveau loc simultan la Johns 
Hopkins, UCLA, și la New York University, păreau nu doar 
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21improbabile, ci și nebunești. Confruntat ipotetic cu o boală 
în fază terminală, ultimul lucru pe care aș vrea să îl fac ar fi 
să iau un drog psihedelic – adică să renunţ la controlul minţii, 
apoi, în acea stare psihologic vulnerabilă, să privesc ţintă în 
abis. Dar mulţi voluntari au raportat că, în decursul unei sin‑
gure „călătorii” psihedelice ghidate, și‑au regândit perspec‑
tiva asupra cancerului și asupra proximităţii morţii. Câţiva 
dintre ei au spus că și‑au pierdut complet frica de moarte. 
Motivele pe care le‑au oferit pentru această transformare 
au fost curioase, dar, totodată, oarecum ambigue. „Indivizii 
transcend identificarea primară cu corpurile lor și experi‑
mentează stări eliberate de eu”, astfel suna declaraţia unuia 
dintre cercetători. „Se întorc cu o nouă perspectivă și o accep‑
tare profundă.”

Am pus povestea deoparte, până când, un an sau doi mai 
târziu, eu și Judith am ajuns la o petrecere dată la o reședinţă 
de lux din Berkeley Hills, unde am fost așezaţi la o masă 
lungă, alături de o duzină de oameni; aici o femeie de la capă‑
tul îndepărtat al mesei a început să vorbească despre tripu‑
rile pe care i le prilejuise acidul. Părea să fie cam de vârsta 
mea și – am aflat ulterior – era un cunoscut medic psiholog. 
Eram prins într‑o conversaţie diferită în momentul acela, dar 
de îndată ce mi‑au ajuns la urechi fonemele L-S-D, nu m‑am 
putut abţine să nu‑mi duc mâna pâlnie la ureche (la propriu) 
și să ascult ce spunea.

La început, am presupus că femeia resuscita vreo anec‑
dotă bine lustruită din anii de colegiu. În niciun caz. În scurt 
timp a devenit clar că tripul cu acid despre care vorbea 
avusese  loc cu doar câteva zile sau săptămâni în urmă și era 
una dintre primele ei experienţe de acest fel. Cei prezenţi 
au ridicat din sprâncene. Ea și soţul ei, programator pen‑
sionat, erau de părere că utilizarea ocazională a LSD stimula 
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intelectul, fiindu‑le, totodată, utilă în muncă. Mai precis, 
femeia era de părere că LSD‑ul o ajuta să întrezărească felul 
în care percep lumea copiii la o vârstă fragedă. Percepţiile 
copiilor nu sunt mediate de așteptări și de convenţii pre‑
determinate de experienţele anterioare care marchea‑
ză percepţia adulţilor; după ce devenim adulţi, explica ea, 
minţile noastre nu absorb pur și simplu lumea, ci mai degrabă 
fac presupuneri avizate cu privire la ea. Bazându‑se pe aces‑
te presupuneri, care se întemeiază pe experienţele trecute, 
mintea economisește timp și energie, ca atunci când, să spu‑
nem, încearcă să înţe leagă ce este acel tipar fractal de puncte 
verzi din raza sa vizuală. (Frunzele unui copac, probabil.) Se 
pare că LSD dezactivează  aceste moduri convenţionalizate, 
stenografice de percepţie și, făcând acest lucru, ne redă 
spontaneitatea copilărească și capacitatea de a ne minuna în 
faţa aspectelor banale ale realităţii, ca și când am vedea ceva 
pentru prima dată („Frunze!”).

Am deschis gura și am întrebat‑o dacă intenţiona să scrie 
despre aceste idei, ceea ce i‑a făcut pe toţi cei prezenţi să‑și 
întoarcă privirile spre mine. A râs și s‑a uitat la mine ca și 
când mi‑ar fi spus: „Cât de naiv poţi fi?” LSD este o substanţă 
de mare risc, ceea ce înseamnă că guvernul o consideră un 
drog ilegal, care nu are niciun uz medical acceptat. Ar fi, 
desigur, o nesăbuinţă ca o persoană cu poziţia ei să sugereze,  
în presă, că substanţele psihedelice ar putea facilita con‑
tribuţiile în domeniul filosofiei sau al psihologiei – că ar putea 
fi, de fapt, un instrument valoros în explorarea misterelor 
conștiinţei umane. Cercetările serioase în domeniul substan‑
ţelor halucinogene fuseseră eliminate din mediul academic 
cu mai mult sau mai puţin de 50 de ani în urmă, la scurt timp 
după ce Psilocybin Project de la Harvard al lui Timothy Leary 
se pră bușise, alegându‑se praful de el, în 1963. Nici măcar 
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35O renaștere

Dacă DebutuL renașterii moDerne a cercetărilor asupra substan‑
ţelor psihedelice poate fi datat cu precizie, un bun punct de 
plecare ar putea fi anul 2006. Nu că acest lucru ar fi fost evi‑
dent pentru multă lume la momentul respectiv. Nu s‑a rati‑
ficat vreo lege, nu s‑a modificat vreo reglementare și nu s‑a 
anunţat nicio descoperire care să marcheze această schim‑
bare. Dar trei evenimente, lipsite de legătură, care au surve‑
nit în decursul acelui an – primul în Basel, Elveţia, al doilea 
în Washington, DC și al treilea în Baltimore, Maryland – au 
făcut ca urechile sensibile să perceapă sunetul gheţii care 
începea să se spargă.

Primul eveniment, care privea înapoi, dar, totodată, și îna‑
inte, ca un fel de interfaţă istorică, a fost centenarul nașterii 
lui Albert Hofmann, chimistul elveţian care, în 1943, a aflat 
accidental că descoperise (cu cinci ani în urmă) molecu‑
la psihoactivă cunoscută mai târziu drept LSD. Era un cen‑
tenar neobișnuit, dat fiind că personalitatea celebrată era 
extrem de prezentă. La trecerea în cel de‑al doilea secol1 de 
la naștere, Hofmann părea a fi într‑o formă remarcabil de 
bună, sprinten și cu mintea ascuţită, fiind capabil să ia parte 
activă la festivităţi, care includeau o aniversare, urmată de 
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