
Achtergrondinformatie over Ayahuasca   

Binnen veel sjamanistische tradities zien we het gebruik van entheogene middelen om innelijke 

sjamanistische reizen te maken. 

Entheogeen betekend letterlijk in contact met god (of de god in jezelf) 

In zuid Amerika wordt het middel ayahuasca gebruikt, een gekookt brouwsel van meestal twee planten, 

met een sterk reinigende en visioen opwekkende werking. Deze planten bevatten DMT 

(dimethyltryptamine) die zorgt voor het visioenopwekkend en bewustzijnsverruimend effect. Daarnaast 

wordt een MAO remmer, deze remt het mao-enzym in je maag zodat DMT opgenomen kan worden. Er 

zijn ruim 4200 combinaties van Ayahuasca mogelijk, betreffende de diversiteit aan MAO-remmers en 

aan DMT-bevattende planten. Wij gebruiken de combinatie Peganum Harmala (IMAO) en de Mimosa 

Hostilis/Jurema (DMT). De Peganum Harmala heeft zijn oorsprong in Syrië (Syrische wijnruit) en de 

Mimosa Hostilis/Jurema komt oorspronkelijk uit Afrika/Egypte en is later overgebracht naar Brazilië. 

De Mimosa Hostilis/Jurema is één van de (en wellicht dé) oudste DMT bron die er bestaat!. Zowel de 

Peganum Harmala als de Jurema bevatten beiden de hoogste concentratie aan MAO en DMT. Deze 

combinatie werkt zeer sterk op het gevoel, op de emotie, wat het uitermate geschikt maakt voor 

proceswerk. DMT is een lichaamseigen stof en wordt aangemaakt en geactiveerd in de pijnappelklier, 

hierdoor zijn we in staat om te dromen, om uit te treden tijdens onze slaap. Tevens wordt DMT 

geactiveerd tijdens het geboorte en stervensproces. In Zuid-Amerika wordt Ayahuasca beschouwd als 

dé krachtplant bij uitstek. 

Het gebruik van ayahuasca kent geen bijwerkingen en is niet verslavend, en heeft geen 

ontwenningsverschijnselen.  

Een ayahuasca ceremonie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in: 

* Persoonlijke en spirituele ontwikkeling 

* Heling en transformatie 

* Bewustzijnsverruiming 

* Sjamanistisch reizen 

* Levensvragen/zingeving/levensbestemming 

* Ziekte-inzicht 

 

 



Van tevoren ontvang je een antwoordformulier met wat vragen zodat ik inzicht heb in je achtergrond en  

motivatie voor deelname aan de ceremonie.  

Meer informatie  

Als je je nog meer wilt verdiepen in Ayahuasca, dan vind je hieronder enkele links naar interessante 

websites, artikelen en YouTube-filmpjes.  

Algemene informatie over ayahuasca: www.ayahuasca-info.nl http://www.ayahuasca.startpagina.nl 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayahuasca  http://www.ayahuasca-therapie.nl  

Best Ayahuasca explanation. R.I.P. Scott Petersen https://www.youtube.com/watch?v=ufQptgr1--

s&feature=em-share_video_user   

  

De ervaring: Documentaire met o.a. een item over Ayahuasca “Je zal het maar zijn” van Sophie Hilbrand 

(BNN) http://www.npo.nl/je-zal-het-maar-zijn/26-10-2014/BNN_101369712  

Graham Hancock - My own life has been profoundly affected when taking ayahuasca and DMT 

https://www.youtube.com/watch?v=lsUJMVUU-B8   

Visions with Ayahuasca - Amazon with Bruce Parry - Explore BBC 

http://www.youtube.com/watch?v=APky-ukvRtM&feature=fvw Ayahuasca Experience Overview: 

http://www.youtube.com/watch?v=BDYJe0lFrk0  

Want To Know What Ayahuasca Is Really Like? http://www.collective-

evolution.com/2014/09/23/want-to-know-what-ayahuasca-is-really-like/  

Gerelateerde onderwerpen: Ervaring van Graham Hancock met Ayahuasca (TED Talk) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0c5nIvJH7w   

Prof. Stanley Krippner over Ayahuasca: http://www.youtube.com/watch?v=9VlZ1FvoC7A  

Watch what Ayahuasca really does to your brain http://soulspottv.com/blog/watch-what-ayahuasca-

reallydoes-to-your-brain/   

Ayahuasca & The Brain https://www.youtube.com/watch?v=aufjjU0EYxk&sns=em   

Terence Mckenna - Shamanism of the 21st century https://www.youtube.com/watch?v=e2R3-

UFiZ3U&feature=youtu.be   



DMT als ondersteuning bij de behandeling van kanker: 

http://themindunleashed.org/2014/02/brazilian-scientist-ayahuascadmt-can-effectively-treat-

cancer.html   

5 Spiritual Benefits of Using Ayahuasca http://expandedconsciousness.com/2014/09/16/5-spiritual-

benefits-of-using-ayahuasca/  

Bashar – Ayahuasca, Healing https://www.youtube.com/watch?v=ulpWBfCyNvw&feature=youtu.be   

Scientific Proof Ayahuasca expands Consciousness 

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/scientific-proof-ayahuasca-expands-

consciousness-0  

Nog vragen?  

Voor data van komende Ayahuasca ceremonies kun je mijn website bezoeken: 

 www.Beyond-illusion.nl/agenda  

Ik ben telefonisch te bereiken op maandag en woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.  

telefoonnummer: 06-10185158 

Mail: Info@beyond-illusion.nl 

 


