
Informatie ter voorbereiding op een

Ayahuasca reis

Volgens zeer oude Zuid-Amerikaanse tradities wordt Ayahuasca
gezien als een plantenleraar die sterk verbonden is met moeder
aarde.
Bij het drinken van Ayahuasca geeft deze leraar ons op een
unieke manier inzichten en lessen uit ons onderbewuste en zuivert
ze onze geest en ons lichaam. Dit proces confronteert ons met
mogelijke emotionele en fysieke pijnen en zal het loslaten hiervan
stimuleren.
Uiteindelijk zal door nieuw begrip een innerlijke transformatie
mogelijk zijn en valt er veel op zijn plek.
Een gevoel van thuiskomen en een innerlijk weten maakt het
mogelijk om een verdieping in onze geestelijke groei te ervaren.

Belangrijke voorbereiding

De Ayahuasca is een plantmedicijn dat verschillende processen in
het lichaam veroorzaakt welke op zich onschuldig zijn.
De combinatie met andere middelen kan daarentegen wel
schadelijk zijn.
Het is daarom zeer noodzakelijk om af te zien van de volgende
producten in de weken voorafgaande aan de ceremonie en in
de dagen erna:

Antidepressiva Cocaïne
Slaapmiddelen XTC (mdma)
Verdovingsmiddelen Speed (Amfetamine)
Hoest medicatie Peyote / San Pedro
Migraine medicatie Ephedra / Ephedrine
Allergie medicatie Macromerine
Alcohol Fentermine



Voeding

De volgende voedingsmiddelen kunnen misselijkheid of hoofdpijn
veroorzaken en zijn het beste te vermijden in de 24 uur
voorafgaande- en na afloop van de Ayahuasca reis:

Cafeïne Banaan
Chocolade Ananas
Nootmuskaat Frambozen
Gist Pruimen
Ginseng Rozijnen
Vlees en vis producten Vijgen
Zuivel en eierproducten Avocado
Pinda’s Bonen / Peulen / Erwten / Linzen
St. Janskruid Zuurkool
Vitaminesupplementen Soja producten

Om het effect van de Ayahuasca vergemakkelijken wordt er vaak
3 dagen voor een ceremonie gevast. Dit is niet nodig, en in
sommige gevallen is het zelfs af te raden omdat een Ayahuasca
reis ook veel fysieke gracht kan vragen. Het eten van lichte
maaltijden en het volgen van het bovengenoemde dieet is ten
zeerste aan te raden. Op de dag van der reis zelf zou je fruit
kunnen nemen als ontbijt.

Mentale en Fysieke Voorbereidingen

In de week voorafgaande aan de reis helpt het om iedere dag
een moment van meditatie/rust te hebben.
Denk ook na over wat je intentie is, je vraag, of wat je wilt bereiken
tijdens de ceremonie.

Zorg dat je genoeg slaapt en geef je lichaam rust. Een lichte work-
out zoals bijvoorbeeld Yoga is goed, maar blijf wel ruim binnen je
grenzen. Bewuste diepe ademhalingen kunnen je ook helpen om
je rust te behouden tijdens de voorbereiding en tijdens de reis.
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