
Jungle Juice
klaar voor een mentaal klysma?

ayahuasca, een krachtig hallucinogeen uit de amazone, staat 
steeds vaker centraal in een groeiende industrie van spiritueel 

toerisme. je zou er, behalve kotsmisselijk, ook wijzer van worden. 
winq wierp zich op als proefkonijn. 

tekst en fotografie: jurriaan teulings

winq.reizen / 063062 / winq.reizen



winq.reizen / 065064 / winq.reizen

waaruit we concluderen dat daar nog minder 
tijd voor is als het zover komt. Verderop is er 
een klein keukentje waar een internationale 
groep van backpackers zich heeft verzameld. 
Een paar Brazilianen spelen gitaar en zingen 
bossanovaklassiekers, terwijl twee Nederlan-
ders een tafel dekken voor lunch. Een Frans 
meisje nodigt ons uit om aan te schuiven. “Als 
je vragen hebt, stel ze dan maar aan ons; we 
hebben gisternacht allemaal deelgenomen aan 
een grote ceremonie.”

“Had er nog iemand een slechte trip?” willen 
we weten. 
“Nee man,” zegt een Israëlische jongen. “We 
beginnen een nieuwe wereldorde.”
“Door drugs te nemen in de jungle?”
“Ja man, mensen nemen nu overal ter wereld 
ayahuasca. Het gaat alles veranderen.”

 S 
unshine, moonlight, good times, 
boogie. 
Ik ben in de jungle en ik staar 
naar mijn hand. Als ik hem voor 
mijn gezicht beweeg, laat deze 

een lichtspoor achter. Het effect, alsof het 
verleden het heden probeert in te halen, doet 
een beetje denken aan die ene Jackson Five 
video. Hoewel ik zeker in contact sta met mijn 
innerlijke disco, ligt de blame niet bij de boogie. 
De enige ‘schuldige’ hier is ayahuasca – een 
plantenextract dat door sjamanen in het Ama-
zoneregenwoud wordt gebruikt om in contact 
te komen met een wereld vol geesten. Een 
wereld waar planten wijze lessen geven. 

Een paar dagen geleden ben ik gearriveerd 
in Alter do Chão, een slaperig dorpje in het 
Amazoneregenwoud. Ik ben naar Brazilië 
gekomen om deel te nemen aan een groeiend 
fenomeen: ayahuascatoerisme. Mensen uit de 
hele wereld drinken deze psychoactieve ‘thee’ 
in syncretische kerken, junglecommunes en 
zelfs in luxueuze eco-retreats. Klinkt gezellig, 
nietwaar? Maar ayahuasca is geen recreatie-
drug, ver daarvan. Het bevat dimethyltrypta-
mine (DMT), een van de sterkste psychoactieve 
middelen die er bestaan. Gebruikers melden 
gelukzalige gevoelens van eenheid, euforie en 
spirituele openbaringen. Maar die gaan wél 
gepaard met extreme misselijkheid en explo-
sieve diarree. Het spul smaakt ongelofelijk 
smerig, en het kan je de hel in trekken. Onder 
de vele bijnamen: ‘liaan van de geesten’, ‘de 
kleine dood’. 

Plantenintelligentie

Dus waarom staan zoveel toeristen te trap-
pelen om het een keertje mee te maken? 
Velen van hen geloven dat het sjamanistische 
brouwsel fysieke en psychologische proble-
men kan verhelpen op gebieden waar de wes-
terse geneeskunde tekortschiet. Google ‘aya-
huasca’ en je vindt honderden blogs, video’s 
en documentaires van stralende enthousias-
telingen die vertellen hoe ayahuasca hun leven 
ingrijpend heeft veranderd. Jeugdtrauma’s, 
depressies en drugsverslavingen zouden 
als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een 
mysterieuze, feminiene ‘plantenintelligentie’ 
zou hen soms meenemen naar vorige levens 
op verre planeten. Paul Simon en Sting heb-
ben het goedje publiekelijk bejubeld; andere 
celebrity-gebruikers zijn Tori Amos en Olivia 
Newton John. Lang voor hen schreef William 

S. Burroughs, op zijn reizen door Colombia 
over yage – zoals ayahuasca daar heet. 

Mijn voorliefde voor alles wat exotisch, 
vreemd en onorthodox is, staat op gespannen 
voet met mijn afkeer van pseudowetenschap-
pelijke bullshit. En van dat laatste is er in 
de wereld van ‘spiritualiteit’ en alternatieve 
geneeswijzen bepaald geen gebrek: je struikelt 
er over de randfiguren, kwakzalvers en 
paranoïde gekken. Toch heeft in dit geval mijn 
nieuwsgierigheid het gewonnen. Voor een 
reisjournalist is het feit dat er een levendige 
industrie is ontstaan rondom een hallucino-
geen middel, te fascinerend om links te laten 
liggen. En trouwens, een reisje naar de andere 
kant van het universum stond al een tijdje 
bovenaan mijn try-before-you-die-lijstje. Als ik 
me een beetje inlees, slaat de angst me af en 
toe wel om het hart. De hel van een moge-
lijke ‘bad trip’ wordt weliswaar afgedaan als 

tijdelijk, maar wat betekent tijdelijk als je aan je 
perceptie van tijd morrelt? Ik stel me voor dat 
ik een miljard jaar naar de hel ga in één aardse 
seconde. Om dat in elk geval niet in mijn eentje 
te hoeven doen, neem ik mijn vriend Haroon 
mee. 

We zijn naar Alter do Chão gekomen voor 
Irmandade Comunindios Bandeira Branca 
– een commune waar niet-dogmatische 

ayahuasca ceremonies worden aangeboden 
voor iedereen die bereid is om af te reizen 
naar deze uithoek. Niet dat ayahuasca zo 
moeilijk te vinden is in Brazilië, maar we zijn 
gewaarschuwd dat verantwoordelijk gebruik 
van ayahuasca – als zoiets al mogelijk is – 
betekent dat je je laat begeleiden door een 
ervaren sjamaan. Bovendien leek het ons 
meer toepasselijk om het in de Amazone zelf 
te doen in plaats van in een buitenwijk van Rio 
de Janeiro, maar dat laatste had best gekund. 
Wat het ook waard mag zijn, Paulo Brasil, 
de sjamaan die Comunindios leidt, werd 
door verschillende ervaringsdeskundigen 
aanbevolen. Hij rekent een schamele 30 reais 
voor een sessie, wat neerkomt op ongeveer 
12 euro. Als je je eigen hangmat meeneemt, 
kan je er de nacht gratis doorbrengen. Het is 
eenvoudig, maar vredig en idyllisch. 

De zuivering

Paulo lijkt een beetje op de Kerstman op zo-
mervakantie. Zijn gezicht wordt omlijst door 
grijze lokken en een witte baard; zijn ogen 
zijn vriendelijk en helder, zijn buik rond en 
trots en naakt. Als hij ons rondleidt over het 
terrein van Comunindios, laat hij zien waar de 
ayahuasca van wordt gemaakt: Banisteriopsis 
caapi-lianen en Psychotria-bosjes. Hij heeft 
een kleine plantage ervan aan de rand van 
een open plek in het regenwoud. Aan de ene 
kant staat een groot paviljoen met een rieten 
dak waar de ceremonies worden gehouden; 
aan de overkant de toiletten. “Als je aandrang 
voelt, aarzel dan niet, anders is het mis-
schien te laat,” waarschuwt hij. Hij wijst ook 
de plekken aan die zijn voorkeur genieten 
als er moet worden overgegeven. Ze zijn 
slechts een paar stappen buiten het paviljoen, 

Down the rabbit hole

Het is een kleine ceremonie: alleen het lieftal-
lige Franse meisje doet met ons mee. Om te 
beginnen gaan we in een kleine cirkel staan 
en zingen een paar keer een zoemend ‘ohm’. 
Paulo zet wat muziek op en prevelt wat in 
zangerig Portugees over liefde en waarheid. 
Dan schenkt hij de ayahuasca in kleine plastic 
bekertjes, ter grootte van een espresso-shot. 
De drank is niet zo smerig als verwacht – een 
beetje dropachtig, niet echt een groot pro-
bleem. Daar gaan we dan, down the rabbit hole. 

Ik zoek een hangmat uit en sluit mijn ogen. 
Na een halfuur begin ik draaiende geome-
trische figuren te zien, die overgaan in de 
silhouetten van hindoegoden, die op hun beurt 
plaatsmaken voor een deinend, fluorescerend 
universum. Een golf van misselijkheid doet mij 
de ogen openen en ik vraag me even af of ik 
niet snel ergens moet gaan overgeven, maar 
die gedachte wordt vrijwel meteen verdron-
gen door verbazing. De wereld om me heen 
is behoorlijk veranderd. Kleuren zijn meer 
verzadigd; de lucht heeft een soort geleiach-
tige structuur gekregen. De bomen rondom de 
open plek lijken bewuste wezens, en vlie-
gende insecten hebben iets engelachtigs. Het 
doet allemaal nogal denken aan Pandora, die 
planeet vol blauwe hippies uit de film Avatar. 
Als ik weer ga liggen, zweeft mijn ego weg 
en probeer ik nieuwe persoonlijkheden uit, of 
eigenlijk is het andersom: het lijkt wel alsof 
ík uitgeprobeerd word door rondvliegende 
persoonlijkheden; een Indiaanse krijger; een 
Afrikaanse vrouw. De misselijkheid blijft 
aanwezig, en het zou misschien helpen als 
ik zou overgeven, maar ik kan me er niet toe 
zetten. Met ogen dicht zie ik veel filmische, 
kunstzinnige beelden voorbij vliegen; eerst zo 
prachtig dat de tranen over mijn wangen big-
gellen, maar even later irritant en oppervlakkig 
als een promotionele video. Als de nacht valt 
en de maan achter een boom verschijnt, neemt 
het effect langzaam maar zeker af. Ik voel me 
vredig, en zo plat als het klinkt: één met het 
universum. Paulo stookt een kampvuur op het 
midden van de open plek in het bos. Haroon 
neemt plaats bij het vuur en de vlammen 
verlichten zijn gezicht. Het tafereel heeft iets 
ongelofelijk aards, en ik krijg het gevoel dat ik 
hem al eeuwen ken. 

Ik zal je mijn interpretatie van dit alles bespa-
ren. Het is persoonlijk en volstrekt arbitrair; 

“ als je aandrang voelt,  
aarzel dan niet, anders is het 
misschien te laat”

“Is er nog iemand misselijk geworden?”
“Je hebt geluk als je je kunt zuiveren!” zegt het 
Franse meisje. We hebben inmiddels geleerd 
dat in deze context ‘zuiveren’ als eufemisme 
wordt gebruikt voor ‘projectiel-kotsen’ en 
‘explosieve diarree’. Ik ben er niet gerust op. 
“Ik heb al 74 keer ayahuasca genomen, en elke 
keer leert de plant mij iets nieuws,” zegt een 
Australiër van middelbare leeftijd. Zijn gezicht 
heeft de gelukzalige glans van een yogi. “Oh ja, 
en ik heb Satan een paar keer ontmoet.”
“Maak je geen zorgen, ik heb het al veertig 
keer genomen en ik heb nog maar één keer 
een slechte trip gehad,” zegt een jongen uit 
Noorwegen. “En, achteraf bezien natuurlijk, 
was dat zelfs de meest ingrijpende, positieve 
ervaring.”
Min of meer gerustgesteld regelen we dat we 
de volgende middag terugkomen.

paulo brasil, vader van comunindios. de kleine wijngaard van 
comunindios.

yogi aan het werk.

woud en baai van paraty gezien door een ayahuasca-bril.

psychotria – ingrediënt van ayahuasca.

roeren in de magische ketel.

drink op, haal die stekker uit de matrix.

comunindios in alter do chão.



iedereen ziet en voelt wat anders als alle 
mentale deurtjes tegelijk worden opengezet, 
en dat is wat ayahuasca doet. Een wirwar van 
herinneringen, wensen en angsten is naar 
boven komen drijven en zo vlak na de ervaring 
weet ik niet helemaal wat ik ermee aan moet. 
“Hier begint het pas, vanaf nu ga je alles 
verwerken,” zei Paulo. Hij had gelijk, maar op 
dat moment was ik vooral blij dat ik mijn eerste 
ervaring zonder kleerscheuren had doorstaan. 
Ik was erop voorbereid om me ziek en ellendig 
te voelen, maar hoewel het heftig was, had ik 
had niet eens over hoeven te geven. Holy shit, 
wat een trip. 

De onDerwerelD

Haroons trip verliep een stuk dramatischer 
dan de mijne; hij kreeg de volledige ‘zuivering’ 
voor zijn kiezen en omschreef het als de beste 
en verschrikkelijkste dag van zijn leven. Hij 
heeft even genoeg gehad, maar ik besluit om 
ook aan de eerstvolgende ceremonie deel te 
nemen, die met volle maan plaatsvindt en de 
hele nacht duurt. De groep is dit keer een stuk 
groter. Op het moment dat de ayahuasca op 
volle kracht inslaat, begint het te onweren en 
rukt de wind aan de bomen rond het paviljoen. 
Het Franse meisje wandelt naar het midden 
van de open plek in het bos en begint te tol-
len als een derwisj, handen uitgestrekt naar 
de donderwolken aan de nachtelijke hemel. 
“Energie! Energie!” gilt ze verrukt. De rest 
van de groep loopt zwijgend rond haar heen. 

Het tafereel rukt me even uit de trip – het is 
zo krankzinnig, het lijkt wel een scene uit The 
Walking Dead. ‘Waar zijn we mee bezig, en hoe 
ben ik hier in vredesnaam terecht gekomen?’ 
vraag ik mezelf af. ‘Dit is waanzin, straks 
worden we nog door de bliksem getroffen.’ 
Toch vind ik het op dat moment vooral enorm 
geestig om bij zoiets absurds betrokken te zijn. 
Later begint de New Age-muziek me echter te 
storen. De onophoudelijke opeenvolging van 
drums, sitars, gongs, en zingende stemmen op 
hoog volume is mij echt te veel. Het trekt me 
een negatieve spiraal in. Een overheersend 
gevoel van haat maakt zich van mij meester. 

De duivel duikt op en neemt me mee in een on-
derwereld met rivieren van poep en kots. Wat 
ik prima vind, zolang ik maar even afstand kan 
nemen van die idioten en hun debiele muziek. 
Het is best mooi in de hel, zoals een artistieke 
horrorfilm dat kan zijn. 

’s Ochtends, als de roes voorbij is, delen 
we onze ervaringen. En ja, er is een talking 
stick. Beurtelings vertellen de anderen over 
liefdevolle ervaringen en ontmoetingen met 
hun innerlijke kinderen of dode familieleden, 
en bespiegelen van de werkelijke aard van het 
universum. Als het mijn beurt is, voel ik me 
een beetje schuldig als ik eerlijk vertel dat ik 
hen enkele uren geleden dood had gewenst 
en bliksemschichten hun richting uit had 
proberen te sturen. Ze kunnen er gelukkig om 
lachen, en ik schijn niet de eerste te zijn. “Het 
is omdat je een rood shirt draagt,” zegt een van 
de meisjes. “Dat is een heel agressieve kleur, 
dat moet je eigenlijk niet dragen tijdens een 
ceremonie.” Iedereen knikt instemmend. 

De oorsprong van ayahuasca is een fascine-
rend mysterie. De psychoactieve DMT van de 
bladeren wordt normaal gesproken geneutra-
liseerd in de maag, maar de MAO-inhibitors 
uit de liaan blokkeren dat proces, et voilà, daar 
ga je. Hoe groot is de kans dat iemand zomaar 
twee planten uit de eindeloze diversiteit van 

het Amazonewoud combineert om tot die hal-
lucinogene mix te komen? Eén verklaring: heel 
verveelde sjamanen. Een andere: magie en 
geesten, bovenaardse wijsheid en plantenin-
telligentie. Je mag zelf kiezen. In ieder geval 
wordt de productie van ayahuasca door velen 
gezien als een heilig proces. 

KoKen met JezuS

Twee maanden na het verlaten van Alter do 
Chão ben ik weer in Brazilië, dit keer in Paraty, 
een prachtig koloniaal dorp aan de Costa Verde 
tussen Rio de Janeiro en São Paulo. Rond 
het dorp rolt het met Atlantisch regenwoud 
overgroeid kustgebergte de baai in, om daar 
nog even op te duiken als een grote verzame-
ling tropische eilandjes. Watervallen, stranden, 

koloniale kerkjes, boetiekhotels (een van de 
voormalige burgemeester en zijn echtge-
noot, een ander van een lid van het voormalig 
koningshuis) galeries en intieme restaurantjes: 
het is het soort dorpje waar luxe reisbladen 
van smullen. Niet de meest voor de hand 
liggende plek om een Jezus-achtige ayahu-
ascakok tegen het lijf te lopen, maar zo gebeurt 
het. Yogi, een Duits bloemenkind opgegroeid 
in Zuid-India, verhuisde naar Brazilië nadat hij 
een Braziliaanse toeriste had bezwangerd. Hij 
organiseert nu ayahuascabijeenkomsten voor 
vrienden in zijn huis bovenaan een heuvel in 
de jungle, net buiten het glamourdorp. Als hij 
hoort dat ik een stuk schrijf over zijn favoriete 
medicijn, wil hij graag zijn ervaringen delen, 
op de voorwaarde dat ik een handje help bij 
de productie van een nieuwe voorraad. Hij 
heeft de lianen al gehaald – een pickup-truck 
vol taaie twijgen – maar de bladeren moeten 
nog worden geplukt in de jungle bij Trinidade, 
een paradijselijk strand ten zuiden van Paraty. 
Daarna moeten de lianen worden platgeslagen 
en alle ingrediënten gekookt in twee grote ke-
tels op houtvuren in zijn achtertuin, net zolang 
tot er niets resteert dan zwart psychedelisch 
drab. 

Het zijn drie dagen harde arbeid. Zo recht 
uit het comfort van een luxe boetiekhotel in 
Paraty is Yogi’s onderkomen een harde con-

“ ik heb al 74 keer ayahuasca 
genomen, en elke keer leert 
de plant mij iets nieuws”

watervallen bij itacaré.

bij vloed stroomt zeewater paraty binnen.

regenwoud in paraty. stenen berg in paraty.

DE HANGMAT-OPTIE
Mits je avontuurlijk bent ingesteld en 
het gebrek aan comfort of persoonlijke 
ruimte je niet deert, is Comunindios 
een prima plek om ayahuasca te probe-
ren. Behalve in de commune in Alter do 
Chão, in dit artikel beschreven, heeft de 
organisatie ook makkelijker te bereiken 
locaties bij Rio de Janeiro en São Paulo. 
De prijzen hangen af van het aantal 
participanten, maar reken op ongeveer 
20 euro per ceremonie. Je moet wel je 
eigen eten en een hangmat meenemen. 
www.myspace.com/comunindios
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koken met ayahuasca: uren van voorbereiding – en een beetje didgeridoo.
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frontatie met de werkelijkheid van de jungle. 
Alles is stoffig en vies, en de nachten zijn koud 
en klam. Je zou Yogi kunnen aanzien voor een 
junkie, ware het niet dat hij zo verdomd vrolijk, 
energiek en gezond was. Terwijl we een groot 
aantal bosjes volledig van bladeren ontdoen, 
merk ik op dat het toch wel ironisch is dat we 
zoveel destructie veroorzaken om in contact 
te komen met moeder natuur. Maar Yogi ziet 
het anders. “Oh nee, we bewijzen de plant een 
dienst. Deze heeft geen oren of ogen, maar 
door het in ons op te nemen geven we het 
extra zintuigen.”

Terwijl we twee vuren opstoken verzamel 
ik takken en twijgjes, maar Yogi trekt com-
plete boomstammen uit de jungle. Met zijn 
lange wilde haren en zijn gespierde lichaam, 
besmeurd met modder en roet, lijkt het wel 
een wolvenkind. Ik zie hem af en toe meewa-
rig naar mij kijken, als zwak stadskind. Hij is 
Tarzan, ik ben Woody Allen. 

‘Ik word gek van die mieren,’ klaag ik, terwijl ik 
een marcherend, bijtend leger van mijn benen 
probeer te slaan. 
“Ants, sho sho sho, ants, go go go!” zingt Yogi. 
De mieren blijven. 

De ayahuaSKat 

Twee vrienden voegen zich bij ons, een 
relaxte Oostenrijkse en een mottige jongen 
uit São Paulo. We delen een rondje ayahuasca 
uit een uitgeholde kalebas. Het hoort bij de 
heilige ceremonie: je drinkt het laatste beetje 
van de vorige voorraad bij de productie van 
de volgende. Dit restje is wat waterig, maar 
sterk genoeg om een productieve trance op 
te wekken waarin mijn dunne armen veran-
deren in bovenmenselijke stampmachines. 
Uren achter elkaar verbrijzel ik lianen met een 
zware houten hamer, die ik nauwelijks vijf 
minuten vast kon houden toen ik begon. Op een 
gegeven moment zie ik het stuk gereedschap 
versmelten met mijn arm en in een slang 
veranderen. De bomen worden weer bewuste 
toeschouwers, de grassprietjes een massa 
vrome zonaanbidders. Dan pakt plotseling de 
Paulistano de kat beet en forceert het arme 
beestje wat ayahuasca in zijn bek. Ik ben ge-
schokt door de plotselinge wreedheid van de 
stille jongen en maak me zorgen om het dier, 
maar Yogi zegt dat de kat wel vaker ayahuasca 
heeft gehad, en nota bene een voorkeur heeft 
voor magic mushrooms. Het beestje springt 
wat rond, miauwt wat klaaglijk, maar gaat dan 
rustig bij ons zitten spinnen terwijl we naar de 

onder begeleiding de ayahuasca-ervaring te 
ondergaan. Lekker vegetarisch eten en lange 
strandwandelingen zijn een mooie bonus. 

Toch fijn om een psycholoog in de buurt te 
hebben. Ik zou haar en de andere ceremo-
nieleiders nou niet bepaald down to earth 
noemen, daarvoor wordt er te veel gesproken 
over magie en geesten. Maar men lijkt niet 
dogmatisch. Ze staan net zo open voor mijn 
bedenkingen als voor de maffe beweringen en 
samenzweringstheorieën van andere deel-

nemers. Zaken als reïncarnatie, buitenaards 
bezoek worden als gegeven beschouwd, net 
als het feit dat de wereld wordt gemanipuleerd 
door een buitenaards reptielen-ras. Als één 
van de gasten tijdens het diner verklaart dat we 
dit jaar de galactische evenaar zullen kruisen, 
wat dan weer ons DNA zal veranderen, blijkt 
de ceremonieleidster op dezelfde golflengte te 
zitten. “Oh ja, en ik las dat gisteren alle planeten 
op één lijn stonden met de Pleiaden,” antwoordt 
ze in ernst.

SlangenPerSPectief

De ceremonies worden gehouden in een 
prachtige ronde ’tempel’ in het midden van de 
jungle, vol vogelgekwetter, krekelgetjirp, het 
geruis van palmbladeren en vallende regen-
druppels. De ‘thee’ die er wordt geschonken is 
de meest potente die ik tot nu toe heb gedron-
ken en de eerste keer vecht ik een hels halfuur 
tegen een paniekaanval, terwijl het rieten dak 
van de tempel verandert in een canvas van 
hongerige demonen. Eenmaal over de drempel 
bezie ik de wereld door de ogen van een slang 
en andere groene wezens die ik in deze context 
waarschijnlijk zou moeten interpreteren als de 
geest van de plant. De ceremonies zijn lang en 
uitputtend, die de hele nacht duren. Er wordt 
heel wat afgekotst. Tot zover klinkt het als mijn 
studententijd, maar dan anders: een nachtje 
ayahuasca wordt niet gevolgd door een kater. 
Integendeel; net als in Alter do Chão en Paraty 
hoor ik geluiden subtieler, zie ik kleuren leven-
diger tot wel een paar dagen na de ceremonie. 
Daarna is het snel weer bij het oude. 

Misschien is ayahuasca net als therapie en 
raken een paar sessies slechts het topje van de 
ijsberg, maar achteraf bezien kan ik niet zeggen 
dat ik zoiets spannends als een groot jeugd-
trauma weg te werken had. Misschien was 
mijn les wat alledaagser: dat ik af een toe een 
cynische klootzak ben, met te weinig geduld 
voor New Age-types die ‘spiritualiteit’ als hun 
verdienste claimen. Prima. Moet ik aan werken. 
Het enige bezwaar dat ik kan bedenken tegen 
ayahuascatoerisme is die paar zoekende zielen 
die telkens blijven terugkomen, om almaar die-
per in eigen psyche te spitten. Wanneer is het 
genoeg geweest? Zen-filosoof Alan Watts heeft 
daar ooit wat verstandigs over gezegd: “Als je 
de boodschap hebt gehoord, kan de hoorn op 
de haak.” 
op verzoek van het retreat in bahia zijn de naam en die 

van de eigenaren uit dit verhaal gelaten.

één van de gasten verklaart 
tijdens het diner dat we 
dit jaar de galactische 
evenaar zullen kruisen, 
wat dan weer ons dna zal 
veranderen.

sterren kijken en in een diepe slaap zinken in 
de baarmoeder van het universum. 

De volgende maand reis ik 1.500 kilometer 
noordwaarts naar Bahia. Mijn laatste bestem-
ming is een spiritueel retreat in de jungle 
buiten Itacaré, een koloniaal dorp met een 
lange geschiedenis van cacao en piraten. Dit 
gedeelte van Brazilië is een plek vol maag-
delijke, perfecte stranden die zelfs de meest 
idyllische ayahuascavisioenen naar de kroon 
steken. Een rijke, Afro-Braziliaanse cultuur 
van pittig eten, drums en mystiek trekt een 
jong, vrijmoedig publiek van capoeira-masters 
en surfinstructeurs. 

De innerliJKe SJamaan

Het retreat wordt geleid door een klinisch 

psycholoog die ooit gedesillusioneerd raakte 
met Freudiaanse psychoanalyse. Ze gelooft dat 
ayahuasca als een soort versterker werkt, die 
gebruikers helpt hun eigen gedragspatronen 
te identificeren. Nadat zij door verscheidene 
landen was gereisd om de transformatieve 
werking van allerlei psychoactieve planten te 
ontdekken, werd ze door een sjamaan van de 
Peruviaanse Shipibostam ingewijd. Sindsdien 
is ze aan het werk als ceremonieleider voor 
westerse toeristen. “Volgens mij is ayahuasca 
een effectief middel om inzicht te brengen in de 
oorzaken van onze problemen,” zegt ze. “Het 
kan ons bijvoorbeeld laten zien hoe we onszelf 
saboteren, en problemen veroorzaken in onze 
families en op ons werk. We kunnen informatie 
ontvangen over hoe we dit doen en wat we 
moeten doen om ons leven een positieve draai 
te geven.”

Het kost een paar centen: €1.350 voor het 
goedkoopste bed, en dat is in een gedeelde 
kamer. Daarbij zijn wel negen dagen eten en 
onderdak inbegrepen, met daarnaast een pro-
gramma van lezingen, documentaires, visuali-
satie- en ademhalingsoefeningen. En uiteraard 
niet minder dan vier ayahuascaceremonies. 
Het is een perfecte, vredige omgeving om 

SJAMANISTISCH COMFORT
‘Luxe’ ayahuascaretreats zoals beschreven 
in dit artikel, kun je overal in en rondom 
het Amazonegebied vinden. Prijzen en 
comfort variëren sterk, maar een van de 
bekendste resorts is de Temple of The 
Way of Light in Iquitos, Peru. Dit is een 
non-profit, duurzame sociale onderneming 
die gericht is op het behoud van inheemse 
tradities en oude medicinale praktijken 
die worden bedreigd. Een retreat van 12 
dagen, waarin energetische massages, 
stoombaden en wasserij-services zijn 
inbegrepen, net als maar liefst zeven aya-
huascaceremonies geleid door healers van 
het Shipibovolk, kost je pakweg 1.500 euro. 
www.templeofthewayoflight.org
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