
Ayahuasca brouwen
Ayahuasca bestaat uit 2 delen: de MAO-remmer en de DMT.

(De MAO-remmer wordt eerst gedronken en de DMT ongeveer 30 minuten later.)

The MAO remmer
Hier zijn 3 opties voor de MAO-remmer:
In dit voorbeeld wordt Benesteriopsis Caapi-pasta 30:1 gebruikt. Als je de Benesteriopsis Caapi zelf wilt
brouwen (hele brouwproces), vervang dan 30gr ruw plantmateriaal voor elke 1gr pasta uit dit voorbeeld.

Optie 1 Optie 2 Optie 3
Ingrediënten: Benesteriopsis Caapi

pasta Syrische Ruit Benesteriopsis Caapi
pasta + Syrische Ruit

Voordelen Diepere kleuring
(meer therapeutisch) Sterke stabiele remmer

Diepere kleuring
+ Sterke stabiele

remmer

Nadelen: Onstabiele remmer Weinig kleuring + iets
bedwelmend

Meer werk om
te bereiden

Dosis per reis: 15gr tot 20gr 3gr tot 4,5gr Caapi pasta: 10gr
+ Syrische Ruit: 3gr

Brouwmethode: Oplossen in warm water Brouwproces:
stap 1 t/m 5

Brouwproces:
stap 1 t/m 5 + Caapi

pasta oplossen in warme
eind brouwsel

De DMT
Hier zijn ook 3 opties voor de DMT:

Optie 1 Optie 2 Optie 3
Ingrediënten: Acacia Confusa

Wortelschors
Mimosa Hostilis

Wortelschors
Psychotria Viridis

bladeren (Chacruna)
Effect: Algeheel warmer gevoel Direct en krachtig Meer open gevoel

DMT per 100gr: ± 1gr DMT ± 2gr DMT ± 0,5gr - ± 1gr DMT

Dosis per reis: 15gr (± 0,15gr DMT) 8gr (± 0,15gr DMT) 15gr – 30gr
(± 0,15gr DMT)

Brouwmethode: Het hele brouwproces Het hele brouwproces Het hele brouwproces

De te brouwen hoeveelheid:
Het is het beste om een royale hoeveelheid te brouwen omdat:

● Het is beter om te veel dan te weinig te hebben
● Soms blijkt dat je meer nodig hebt.
● Je zou alles meteen uit kunnen spugen en weer willen drinken.
● Je staat op het punt van een openbaring en wilt meteen een tweede reis maken.
● Je zou de komende dagen of weken nog een reis kunnen willen maken.



Het brouwproces

1. Vergruis of maal het plantmateriaal (in een blender of in een vijzel).
2. Voeg 1,5 liter water toe van ± 95°C voor elke 100gr plantmateriaal.
3. Voeg appelzuur / azijn toe tot een waarde van ± 3,8PH (goed roeren).
4. Laat het trekken voor 3 tot 4 uur op 85°C - 98°C.

** laat het nooit aan de kook raken!! **
5. Giet de vloeistof af door een doek in een grote glazen- of RVS schaal.
6. Voeg nieuw water (± 80% van dat uit stap 1) van ± 95°C toe aan het

uitgelekte plantmateriaal.
7. Herhaal stap 3 en stap 4.
8. Giet de vloeistof af door een doek en voeg het toe aan de vorige

afgegoten vloeistof.
9. Voeg nieuw water (± 65% van dat uit stap 1) van ± 95°C toe aan het

uitgelekte plantmateriaal.
10. Herhaal stap 3 en stap 4.
11. Giet de vloeistof af door een doek en voeg het toe aan de vorige

afgegoten vloeistof.
12. Vrijwel alle DMT is nu uit het plantmateriaal gehaald en je kunt het

nu weggooien bij het GFT afval.
13. Verwarm de vloeistof tot ± 80 °C en richt er een ventilator op.

** laat het nooit aan de kook raken!! **
14. Als de hoeveelheid van de vloeistof voldoende is afgenomen*, gaat

het in een afgesloten glazen pot in de koelkast gedurende 5 dagen.
15. Als het klaar is, giet je de vloeistof door een koffiefilter in een pan.

(het residu blijft dan aan de bodem van de pot plakken)
16. Verdamp de vloeistof nu voor de laatste keer totdat er voldoende*

vloeistof overblijft voor ± 35ml per dosis.

* Door het geheel te wegen en het gewicht van de pan er af te trekken,
kunt je de hoeveelheid van de vloeistof in de pan berekenen.

In de koelkast is de DMT één à twee maanden houdbaar, de MAO-remmer is
slechts één week houdbaar.
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