
 
 

Свръхестественото Откъс от книгата Грегор Хенкок 

 
 

 

 

1. 

РАСТЕНИЕТО, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА НА ХОРАТА ДА ВИЖДАТ МЪРТВИТЕ 

   

Лежа на кушетка в затъмненото ателие на 200-годишна градска къща в 

английския град Бат. Улиците навън са опустели и не предлагат почти нищо, което 

да напомня за познатия ми свят. Това, че още мога да видя светещия циферблат 

на часовника си, когато го вдигна пред очите си, ми действа успокояващо. 

Изминаха десет минути, после двайсет, после трийсет и пет. Започнах да се 

изнервям, не ме свърташе на едно място, дори се почувствах малко отегчен. След 

45 минути затворих очи, насочих мислите си навътре и се отдадох на съзерцание. 

Все още не забелязвах нищо необичайно. Но в края на първия час от моето 

бдение, когато се опитах да стана и да се разтъпча, с удивление установих, че 

краката ми не ме слушат. Сякаш от нищото се беше появила някаква необяснима 

слабост, която беше омаломощила крайниците ми и сега и най-малкото 

физическо усилие предизвикваше неконтролируем тремор. Препъвах се и 

залитах, все едно напълно бях загубил способността си да пазя равновесие. 

Усетих пристъп на световъртеж и гадене и изтощен се отпуснах обратно на 

кушетката, обливайки се в студена пот. Спомних си с чувство за безвъзвратност, 

че не мога просто да реша да не го правя, тъй като няма противосредство. 

Веднъж щом е започнал, протичащият в мен процес не може да бъде спрян. 

Просто ще трябва да го изтърпя. 

Слухът беше следващата ми способност, която поддаде. През известно 

време в ушите ми зазвучаваше оглушително бръмчене и звънене, което 

заглушаваше всички други звуци. Зрението ми също се влоши бързо и скоро 

зрителното ми поле до такава степен беше застопорено между две странни черни 

линии, подобни на колове на ограда или решетки, че вече не можех да виждам 

часовника си и трябваше да се откажа от всякакви опити да контролирам времето. 

След това много дълго, както ми се стори, отровата продължи безпощадно да 

стяга хватката си и аз бях подложен на неописуеми усещания на физически и 

психически смущения. Имаше много болка, много слабост и тревога. Сякаш някой 

бавно и систематично смазваше и разчленяваше тялото ми. Започнах да се боя, 

че няма да мога да го събера отново. 

В един миг на тишина, когато затворих очи, в съзнанието ми изникна видение 

– ярък, движещ се килим от преплетени клони и листа, сложни арабески и келтски 

плетеници. Премигнах и отворих очи. Виещите се шарки веднага изчезнаха и 

отново видях тънещото в мрак ателие. Но щом затворих очи, образите се 

върнаха. 

Измина неопределено време, а шарките продължиха да се разпростират и 

умножават. След това ме връхлетя поредния пристъп на световъртеж и аз 
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потръпнах от новото усещане, което донесе със себе си – че балансирам на 

люшкащо се въже над бездънна пропаст. Установих, че мога да сведа до 

минимум тези притеснителни симптоми, ако легна по гръб, гледам право нагоре 

към тавана и стоя напълно неподвижен. Но дори съвсем леко мръдване на 

главата ми наляво или надясно беше достатъчно, за да ми докара поредния 

невероятен пристъп на виене на свят. 

Когато накрая отново затворих очи, лъкатушещите шарки се върнаха с 

подновена сила и след това внезапно на тяхно място се яви ликът на набит рус 

младеж с извити към мен очи с укорителен поглед. Появи се точно до мен, 

стряскащо близо. Кожата му беше бледа, а по челото му имаше петна зелена 

плесен. 

   

   

Шамански портали 

 

В централноафриканските държави Габон, Камерун и Заир някои древни 

култове към светците продължават да процъфтяват дори през ХХІ в. Членовете 

им споделят едни и същи вярвания, основаващи се – както твърдят – на лични 

преживявания, в съществуването на свръхестествено царство, където човек може 

да се свърже с мъртвите. Подобно на някакво предполагаемо измерение на 

квантовата физика, двата свята – нашият и отвъдният – се преплитат един в друг, 

и въпреки това другият трудно може да бъде видян или доказан с емпирични 

опити. Следователно е твърде интересно (и освен това предлага твърде 

съществени възможности за изследване), че племенните шамани твърдят, че са 

открили средството, с което човек може да отиде в отвъдния свят и да се върне 

обратно жив – като консумира една отровна трева, наричана от местните „ебока“ 

или „ибога“. Историята на това как са усвоили това умение се разказва в 

основополагащия мит на местното тайно общество, известно като Бвити: 

   

„Заме йе Мебеге [последният от боговете творци] ни даде ебока. Един ден... 

той видял пигмея Битаму да се катери високо по дървото Атанга и да бере 

плодовете му. Направил така, че да падне. Битаму умрял и Заме взел при себе си 

духа му. Заме отрязал малките пръсти на ръцете и краката на трупа на пигмея и 

ги посадил на различни места в гората. От тях пораснали храстите ебока“. 

   

Жената на пигмея също се казвала Атанга. Когато чула за гибелта на съпруга 

си, тя тръгнала да търси тялото му. В крайна сметка, след много приключения, 

стигнала до пещера в средата на гората и видяла в нея купчина човешки кости: 

   

„Когато влязла в пещерата, внезапно чула глас – все едно бил гласът на 

нейния съпруг, – който я питал коя е, откъде е дошла и с кого иска да говори. 

Гласът й казал да погледне вляво от входа на пещерата... Там било растението 
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ебока. Гласът й казал да изяде корените... Изяла ги и почувствала голяма умора... 

След това й било казано да се върне в пещерата. Костите били изчезнали и на 

тяхно място стоял съпругът й и други умрели роднини. Те и проговорили и й дали 

[ново] име – дисумба. Казали й, че е намерила растението, което ще позволи на 

хората да виждат мъртвите. Това било първото кръщение в Бвити и така хората 

добили силата да познават мъртвите и да се допитват до съветите им“.2 

   

Днес няколко милиона души в Габон, Камерун и Заир без никакъв проблем се 

противопоставят на добре финансираните усилия на християнски и мюсюлмански 

мисионери да ги обърнат в тяхната вяра. Продължават да са верни на обществото 

Бвити, в което са били инициирани, като са погълнали огромни количества 

стърготини от кората на корените на ебока и са направили пътуване в 

свръхестествени области. 

Научното название на ебоката, известна още като ибога (името, което ще 

използвам от тук нататък), е Tabernanthe iboga и принадлежи към семейство 

Apocynacae (тайна). Оказва се, че кората на нейните корени са много специални – 

както се твърди в мита за пигмея – и съдържат повече от дузина необичайни 

химични вещества от група, известна като индолови алкалоиди. Един от тях, 

ибогаинът, е мощен халюциноген, който е отговорен за убедителните и способни 

да променят нечий живот видения на посветените в Бвити, а именно „срещите със 

свръхестествени същества“ и „срещите с духовете на мъртвите“. Мнозина 

разказват, че са срещнали покойните си бащи и дядовци, които ги придружават 

като водачи в света на духовете. Само че човек трябва да приеме токсични 

количества от кората, ако иска да постигне това състояние, и посветените 

непрекъснато са изправени пред опасността в търсене на връзка с предците да 

погълнат смъртоносна свръхдоза. 

Както кората от корените на ибогата, така и ибогаиновият хлороводород или 

хидрохлорид (извлеченият в чист вид психоактивен алкалоид) са незаконни 

наркотици в САЩ. Те са включени в Списък І заедно с други силни халюциногени, 

например ЛСД, и водещи до пристрастяване наркотици като хероина и крак-

кокаина. За сметка на това обаче във Великобритания и още няколко европейски 

страни наркотикът не е бил забранен, тъй като учените все по-ясно осъзнават 

множеството терапевтични свойства, които се предполага, че ибогаинът има. 

Може да се купи законно и свободно от специализираните ботанически магазини, 

както и да бъде консумиран свободно, стига да не е на обществено място. 

   

Изследване 

 

Дори и без варварската заплаха да бъдеш хвърлен в затвора, ибогаинът е 

нещо много сериозно. Затова и аз не взех лесно решението, което ме доведе до 

тази кушетка, тази нощ и това състояние на безпомощно очакване какво ще се 

случи след това. 
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Основният ми мотив, плод на хладнокръвен размисъл, беше проучването. 

Целенасочено се бях подложил на това изпитание като част от едно по-широко и 

мащабно изследване на загадъчния момент „преди и след това“, настъпил в 

човешката праистория може би само преди около 40 000 години. Преди нето, като 

се елиминират изключително малък брой пръснати и изолирани примери, 

археологическите проучвания не са открили нищо, което да е останало от нашите 

прадеди и което веднага да можем да разпознаем като модерно човешко 

поведение. След него навсякъде откриваме следи от появата на хора, които са 

точно като нас – най-вече в първите категорични доказателства за вярвания в 

свръхестествени светове и същества, които свидетелстват за зараждането на 

религията. 

Възможно най-ясната илюстрация за това е Югозападна Европа, където едно 

развито религиозно изкуство – до този момент най-древното, открито в света, – се 

появява внезапно, без очевидни предшественици, преди 40 000–30 000 години и 

се задържа допреди около 12 000 години. Това е изкуството на големите 

изрисувани пещери, като например Шове, Ласко, Пеш Мерл и Алтамира – без 

съмнение сред най-красивите и загадъчни човешки творения изобщо. Пещерните 

рисунки се радват на заслужена слава заради реалистичните изображения на 

бозайници от времето на последния Ледников период. Далеч по-малко известен е 

фактът, че са изобразени и множество свръхестествени и химерични същества, 

често наполовина човешки – наполовина животински. 

Една престижна международна група антрополози и археолози предложиха 

находчиво обяснение за странния вид на тези същества, както и за други 

интригуващи специфики на пещерите, които ще разгледаме в следващите глави. 

Същността на техните аргументи се състои в това, че пещерното изкуство 

изразява първите и най-древни човешки представи за свръхестественото, за 

„душата“ и за областите, където има живот след смъртта – идеи, които са се 

оформили в „променени състояния на съзнанието“, най-вероятно предизвикани от 

консумирането на психоактивни растения. Въпреки че не се харесва на някои 

учени, от средата на 90-те години на ХХ в. насам това е най-широко приеманата 

теория за пещерното изкуство. Поради това е срамно, че нито един от 

специалистите, които понастоящем я защитават, никога не е опитвал някакво 

психоактивно растение, нито има представа от първа ръка какво представлява 

„промененото състояние на съзнанието“, нито пък има желание да провери. 

Реших, че за да съм честен, когато разглеждам аргументите им, както и тези на 

техните критици, трябва да съм в състояние да направя преценката си въз основа 

на лични преживявания – дали предизвиканите от растенията видения могат да 

бъдат достатъчно силни, за да убедят ранните хора в съществуването на 

свръхестествени светове и в съхраняването на някаква част от същността на 

починалите им прадеди и след смъртта. 

Това накратко беше причината да приема ибогаин – по напълно 

здравомислещи, солидни и практични причини. Но трябва да призная, че имаше и 
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друг, много по-личен мотив. Той беше свързан с мъчителната смърт на 

собствения ми баща от рак на костите предходната есен, както и с непростимия 

пропуск от моя страна да бъда край неговото легло през последните няколко дни 

от живота му. Без съмнение част от решението ми да се подложа на този 

донякъде рискован експеримент с ибогаина се дължеше на обещанието за „срещи 

с предците“ и на възможността, която той, изглежда, предлагаше – колкото и 

малка да беше – да изплатя дълга си и да спра да се терзая. 

   

Дългата нощ на ибогата 

 

Може би до този момент сте останали с впечатлението, че съм бил сам по 

време на бдението в Бат, но не беше така. Психоактивната доза ибогаин, която 

погълнах, ми беше предписана от опитен и уважаван лечител, който остана край 

мен през цялата нощ. Жена ми Санта също беше в стаята, както и един лекар. В 

началото ясно съзнавах присъствието и на тримата, но със задълбочаването на 

физическото неразположение и парализата образите им избледняха почти 

напълно и сякаш ги виждах – когато изобщо ги виждах – през преграда от дебело 

стъкло. Същата странна отдалеченост изпитвах и към легена, в който трябваше 

да повръщам. Можех да го държа и да се напъвам над него, но аз бях на едно 

място, а той на друго. 

С напредването на нощта можех да почувствам как кушетката преминава 

през някаква коварна трансформация, докато накрая се превърна в каменен 

саркофаг, в който бях положен. Изпитах силен пристъп на клаустрофобия и 

невъзможност да помръдна, все едно върху гърдите ми имаше поставена огромна 

тежест. Запитах се това ли е смъртта. В същия момент стаята се изпълни с много 

хора – не лечителят, съпругата ми и лекарят, които спокойно можеха да са 

заключени в звукоизолирана камера, – а голяма и някак си заплашителна тълпа от 

неканени гости. За разлика от предходните ми видения те не изчезнаха, когато 

отворих очи. Продължих д аги виждам съвсем ясно – повечето анонимни и криещи 

се в сенките, с прегърбени рамене и наведени глави. Неколцина ми показаха 

лицата си, но подобно на русия младеж с покритата с плесен кожа, когото бях 

видял по-рано, и те имаха мъртвешки вид. 

Постепенно осъзнах, че някой ме наблюдава от най-задните редици на 

блъскащата се тълпа. Слаб, на средна възраст, с тържествени маниери, той 

имаше тъмна кожа и чертите на лицето му без съмнение бяха африкански. Очите 

му бяха огромни и черни като обсидиан. Не беше стар и посивял, както се случва 

обикновено във видения на Бвити, но ми хрумна мисълта, че това може да е 

легендарният „дух на ибога“, който е дошъл да отвлече душата ми: 

   

„Ибогата има много тясна връзка със смъртта. На растението често се 

придава човешки облик като свръхестествено същество, един вид „архетипен 
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предтеча“, който може до такава степен да харесва или да презира някой човек, 

че да го отнесе в страната на мъртвите“. 

   

Изпаднах в сънливо състояние, което ми се стори много продължително, и – 

както е при повечето сънища – сега ми е много трудно да си спомня 

подробностите. Всичко, което мога да потвърдя, е абсолютната ми увереност, че 

нещо се случи – нещо, което имаше трайно значение за мен. Дали не съм 

халюцинирал среща с баща си? Не си спомням достатъчно ясно, за да бъда 

сигурен, но имам проблясъци от въпросната нощ, в които го виждам сред тълпата 

от фантоми, събрали се около мен. Понякога проблясъците са толкова ярки и 

интензивни, че почти мога да се закълна, че наистина е бил там, крачейки с 

достойнство и болка – както когато се бореше с рака. 

Наред с тези мъчителни спомени за баща ми, успях да изкопая още няколко 

накъсани образа от тези часове на трескави сънища, които допълват убеждението 

ми, че се е случило нещо от голямо значение. В един момент почувствах много 

ясно, че съм се събудил. Отворих очи, очаквайки да видя познатите очертания на 

затъмненото ателие. Вместо това се оказах на много странно място, което никога 

не бях виждал – с падащи на вълни драперии по стените, растящи вътре дървета 

и прозрачен покрив, през който се виждаха звездите. Приличаше на някакъв 

екзотичен храм – отчасти светилище, отчасти дворец, отчасти шатра в пустинята. 

В единия край можех да видя гигантска фигура с диплеща се бяла роба с 

вертикални черни черти, вглъбена в движенията на някакъв танц. 

Сънувах ли, или бях буден? Дали това, което виждах, беше в някакъв смисъл 

реално – както съвсем убедително изглеждаше – или всичко беше просто 

невероятна илюзия? И дали духът на баща ми продължава да живее в някакво 

друго измерение или в друга реалност? Това бяха важни въпроси, на които не е 

лесно да се отговори. Но поне за момента интересите ми бяха концентрирани в 

по-тесни граници. Нашите прадеди са разполагали с растения като Tabernanthe 

iboga, които са упражнявали върху тях същото въздействие, което упражняват и 

върху нас. Спомням си невероятно зловещото усещане, което имах през по-

голямата част от нощта – със събралата се около мен тълпа мъртви. Тълпа 

духове, тълпа мои прадеди. Разбира се, имаше основания – и освен това можеше 

да се окаже полезно – да се запитам дали именно някакви такива преживявания 

не бяха положили началото – някъде далеч в миналото – на първите представи на 

човечеството за света на духовете. Тъй като до момента науката не разполага с 

пълно и убедително обяснение за произхода на религията, това е област, която 

продължава да крие големи възможности за изследване. 

Призори, когато през процепите между завесите започна да се процежда 

светлина, имах ненатрапчиво изживяване на напускане на тялото. Това не ме 

изненада, тъй като подобни преживявания са чести сред посветените в Бвити, 

когато са повлияни от ибогата. Освен това и на мен не ми беше за първи път. 

Последно ми се случи, когато бях на шестнайсет и едва не загинах от силен 
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електрически шок. И сега, както тогава, съзнанието ми сякаш се издигна до тавана 

на стаята за няколко секунди и можех да видя собственото си тяло под мен. И 

сега, както тогава, изпитах безпристрастно любопитство и в никакъв случай страх. 

Наслаждавах се на лекотата на битието и на свободата на полета, на която, 

изглежда, можех да се радвам в това безтелесно състояние. Сега, както и тогава, 

халюцинациите – или каквото там беше – бързо избледняха и съвсем скоро 

загубих този поглед извън тялото си. 

Всичко, което ми остана, беше едно философско размишление под формата 

на карикатура на голям кренвирш, здраво завързан в единия си край. Сякаш 

изображението ми казваше: ето какво представляваме. Посланието беше 

очевидно, почти клише, че е безсмислено да се съсредоточаваме върху 

физическите и материалните аспекти на живота, тъй като в крайна сметка телата 

ни не са нищо по-различно от натъпкани обвивки на кренвирши. 

   

Изцеление с духовете 

 

Повече от 12 часа след края на виденията продължавах да съм много зле и 

да не мога да се движа. Едва на втората нощ силата ми започна да се връща, 

мускулният тремор спря и си възвърнах способността да пазя равновесие. На 

следващата сутрин се почувствах напълно добре и умиращ от глад, след което 

имах дълъг и наситен ден, без да усетя умора. 

Ибогата е шаманска билка. Според представите на Бвити тя носи изцеление 

в този свят, като възстановява връзката със света на духовете. Знаех, че моите 

видения са били сравнително потиснати и не особено силни в сравнение с тези на 

посветените в Бвити, но и аз – макар и по своя ограничен начин – също бях 

осъществил контакт с някакъв отвъден свят посредством поглъщането на тяхното 

свещено растение. Дали ибогаинът наистина ме отнесе в свръхестествен свят, 

или всичко беше просто безумна халюцинация? Както вече подчертах, все още не 

бях в състояние да отговоря на този въпрос, нито пък беше лесно да отделя 

причината от следствието. Но това, което все пак беше един вид чудо, беше 

драматичният обрат в моето настроение, настъпил след преживяното под 

въздействието на ибогаина. В продължение на месеци преди това бях много 

потиснат и раздразнителен, изпълнен с мрачни мисли и потискаща тревога. 

Чувството за вина от това, че – както ми се струваше – злощастно бях изоставил 

баща си и мъката от неговата загуба бяха се задълбочили дотолкова от 

терзанията и силното усещане за безполезност, че често се питах дали има 

смисъл изобщо да се захващам с нещо ново в живота си. Бях успял да си внуша, 

че би било далеч по-добре да се оттегля от света, да изоставя проучванията и да 

избягвам каквито и да било интелектуални предизвикателства, в които и без друго 

щях да се проваля. 

Не бях очаквал ибогаинът да промени всичко това, но се случи точно така. 

От момента, в който се събудих, вече възстановил силите си, аз вече знаех, че 
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съм задействал някакъв прекъсвач вътре в мен, тъй като вече не бях в състояние 

да възприемам света по този негативен и нихилистичен начин като по-рано. От 

време на време някоя мрачна мисъл се прокрадваше в главата ми и се опитваше 

да скапе настроението ми. По-рано щях едва ли не вманиачено да я следвам, 

докато не ме накара да се почувствам нещастен. Сега обаче установих, че лесно 

мога да я отхвърля и да продължа напред. Мисълта за баща ми също не ме 

караше да се чувствам толкова зле. Не бях до леглото му и нямаше как да 

променя този факт. Само че сега това вече не ми причиняваше такива терзания. 

Независимо дали това изцеление беше постигнато посредством контакта със 

света на духовете, или пък беше някакъв положителен страничен ефект от това, 

че бях разтърсил химията на мозъка си, все пак бях благодарен на ибогаина. 

Независимо от обяснението и механизма на действие аз се бях подложил на 

нещо, което никога нямаше да забравя и което много приличаше на религиозно 

изживяване. Бях унищожил паяжините на пропилите се в мен лоши навици и 

настроения. И по най-убедителен начин бях показал достойнствата на една до 

този момент пренебрегвана посока на изследване на духовния живот на древните 

хора. 
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