
APADRINHE 
UMA AYAHUASCA
Projeto para proteger e 
conservar a Ayahuasca e as 
plantas mestras.
Junte-se à nossa missão! Estamos a plantar e a proteger 
pés de Ayahuasca e outras plantas mestras da Amazónia 
na nossa Reserva Botânica.

Centro de Reabilitação de Toxicodependentes
e de Investigação sobre Medicinas Tradicionais
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APADRINHE 
UMA AYAHUASCA
A grande procura por Ayahuasca em todo o mundo 
colocou esta medicina sagrada em perigo.  Em 
oposição à ameaça de sobre-exploração que as 
vinhas de Ayahuasca vivem atualmente em várias 
regiões da Amazónia peruana, em Takiwasi há mais 
de 25 anos que temos plantado Ayahuasca e outras 
plantas mestras na nossa Reserva Botânica, uma área 
protegida de 54 hectares localizada dentro da área 
de conservação da Cordilheira Escalera, nos arredores 
da cidade de Tarapoto.

Entre as principais plantas que plantamos e 
cuidamos, além de Ayahuasca, estão também 
Ushpawasha Sanango, Chiric Sanango, Chacruna, 
Ajo Sacha, Mucura, Uchu Sanango, Bobinzana e 
Coca.

O nosso desejo de proteger e preservar a Ayahuasca 
é também expresso pelo trabalho de advocacia a 
nível político que realizamos. Fomos os principais 
impulsionadores do reconhecimento da Ayahuasca 
como "Património Cultural da Nação Peruana" em 
2008, graças ao relatório escrito pela Dra. Rosa 
Giove.

O que queremos oferecer agora através desta 
campanha é a possibilidade de contribuir para a 
plantação e cuidado destas plantas mestras, 
apadrinhando uma delas com uma contribuição a 
partir de 100 dólares.

Por cada Ayahuasca que decidir apadrinhar, 
enviaremos um certificado personalizado 
acompanhado de uma foto exclusiva da planta.

Ajude-nos a continuar 
com estas ações de proteção, 

conservação e incidência, 
adotando um pé de Ayahuasca 

ou de outra planta mestra.

Como participar?
Você pode contribuir das seguintes maneiras:

Paypal, escolhendo como destinatário: administracion@takiwasi.com
Transferência bancária:
BANCO BBVA
Titular: Centro Takiwasi
SWIFT: BCONPEPLXXX
Número da conta em dólares: 0011-0310-02-0100040749
Cartão de débito / crédito
Para mais informações pode contactar: administracion@takiwasi.com

Faça a diferença participando nesta campanha para 
proteger as plantas mestras da medicina tradicional 

amazónica!


