»Naše telo naravno proizvaja DMT, psihedelično snov,
sorodno serotoninu, ker je DMT duhovna molekula…«

DMT ● Duhovna molekula
Ameriški psihiater dr. Rick Strassman je zaslovel z raziskavo učinkov
halucinogenih drog na ljudeh v letih 1990-1995. Raziskave, ki so se
pričele z iskanjem učinkov halucinogenih drog pri zdravljenju raznih
psihotičnih stanj, so se prelile v odkrivanje učinka na zaznavanje
realnosti (in umetniško ustvarjanje), nato na raziskovanje vpliva
melatonina, nazadnje pa so raziskovalca pripeljale do odkritja izredno
močne droge DMT, psihedelika, ki ga proizvaja naše lastno telo,
pridobimo pa ga lahko tudi iz naravnih virov, iz rastlin. Raziskovalca je
osupnil njegov učinek, saj so prostovoljci, kar 60 ljudi, po odmerku
DMT poročali o religioznih, mističnih, preroških in obsmrtnih
izkušnjah, o ne-prostoru in brezčasju ter o srečanju z inteligentnimi
entitetami, ki niso ljudje. Nekateri so jih poimenovali Nezemljani, drugi
bitja onostranstva. Zato je raziskovalec postavil hipotezo, da je odkril
snov, ki spodbuja religiozna občutja, DMT pa poimenoval »duhovna
molekula«. Knjiga opisuje eksperimente in doživljanja prostovoljcev, dr.
Strassman pa vzporedno pojasnjuje in interpretira dogajanje ter razvoj
svoje teorije. Meni, da je izvor DMT - duhovne molekule - skrit v
delovanju človekovih možganov oz. češerike, ki DMT proizvaja. Toda
zakaj? In v kakšnih primerih in okoliščinah? Z drzno hipotezo se opira
na tisočletna spoznanja vzhodnih religij. Te govorijo o sedmi čakri, kar je
ekvivalent sedežu duše, kot pravimo v zahodni kulturi. Meni, da se
češerika z naravnim izločanjem večje količine DMT aktivira pri
prehajanju duše v telo in iz njega, na primer pri rojstvu, ob smrti, pri
šamanskem potovanju, ob začasni ločitvi duše in telesa, pa tudi pri
razsvetljenju in drugih globoko mističnih doživetjih. Avtor odpira
vprašanje, ali bi nadaljnje raziskave DMT lahko vodile v najbolj
skrivnostne pokrajine človekovega uma; ali bi našle pot do duše in nato
naprej v neznano, ki ga avtor sluti za mejami obzorja življenja.
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