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'Kambô', 'campu', 'sapo', 'vacino da floresta'. Dit zijn allemaal namen voor de wasachtige afscheiding
van een boomkikker die leeft in noordwestelijke deel van het amazone regenwoud. In Columbia en
aan de grens van Peru en Brazilië. De wetenschappelijke naam voor deze kikker is 'Phyllomedusa
bicolor' of 'grote aap kikker'. In dit artikel zal ik de naam kambô gebruiken. Oorspronkelijk gebruiken
53 stammen deze afscheiding maar nu slechts nog 13 kleine stammen. Het wordt gebruikt om zich te
ontdoen van 'Panema', de naam die ze geven aan ongeluk, maar ook voor 'jacht magie' en als een
krachtig medicijn tegen slangenbeten, malaria, gele koorts en andere epidemische ziekten.

Wetenschappelijk onderzoek naar Kambô: negen krachtige bio-actieve peptiden
Wetenschappelijk onderzoek naar de uitscheiding van deze kikker begon in de jaren 80.
Genomineerd voor de Nobelprijs en Italiaanse wetenschapper, Vittorio Erspamer, van de universiteit
van Rome schreef dat deze afscheiding een 'fantastische chemische cocktail met potentiële medische
toepassingen, ongeëvenaard door enig ander amfibie' bevat (1). "Onder de tientallen peptiden in
kambô, zijn tot 7% bioactieve." (1) Zij binden zich met receptoren in het brein en veroorzaken
chemische reacties in het menselijk lichaam. Tot dusver hebben de onderzoekers negen bioactieve
peptiden gevonden die een krachtig effect op de maag spieren, maag en pancreas afscheidingen, de
bloedsomloop en de stimulatie van de bijnierschors en hypofyse.
'Phyllomedusin' beïnvloedt sterk de darmen en draagt bij tot diepe zuiveren. Phyllokinin en
phyllomedusin zijn potente stoffen die de bloedvaten verwijden waardoor de permeabiliteit van de
bloed-hersenbarrière wordt verhoogt. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de hersenen van de andere
actieve peptiden. Caerulein en sauvagine veroorzaken een bloeddrukdaling gepaard met tachycardie.
Ze stimuleren de bijnierschors en de hypofyse, wat bijdraagt aan verhoogde zintuiglijke waarneming
en verhoogd uithoudingsvermogen. Beide van deze peptiden hebben een sterke pijnstillende
werking, verbeteren uithoudingsvermogen, verhogen de fysieke kracht in het algemeen en
versterken het vermogen om pijn en stressvolle situaties aan te kunnen. Ze bezitten medische
mogelijkheden die de spijsvertering bevorderen, en hebben een pijnstillend effect op mensen met
nierkoliek, pijn als gevolg van perifere vasculaire insufficiëntie en kankerpijn. Dermorphin en
deltorfine zijn potente opioïde peptiden en 4.000 keer sterker dan morfine en 40 keer sterker dan
endogene b-endorfine. (1).
In de jaren 90 werd een nieuw peptide, adenoregulin, ontdekt door het team van John Daly's bij het
'National Institut of Health' in de Verenigde Staten. Adenoregulin werkt in het menselijk lichaam door
de adenosine receptoren, een fundamenteel component in de brandstof van alle menselijke cellen.
Deze receptoren kunnen van invloed zijn voor de behandeling van depressie, beroerte en cognitieve
schade aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Wetenschappelijk onderzoek naar de peptiden
van Kambô openen nieuwe perspectieven op hoe het menselijk brein werkt. De eigenschappen van
Kambô peptiden bestrijken een breed scala van mogelijke medische toepassingen en behandeling
van hersenaandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson, depressie, migraine, bloedcirculatie

problemen, vasculaire insufficiëntie, orgaan ziekten, huid en oog problemen,
vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen en mannen, Aids, hepatitis, kanker, enz.
Andere interessante geneeskrachtige eigenschappen van deze afscheiding zijn de
ontstekingsremmende effecten, haar capaciteit om microben en virussen te vernietigen en infecties
te genezen. (1) Door de aanwezigheid van deze negen peptiden, is Kambô een van de sterkste
natuurlijke antibiotica en verdovingsmiddelen en een van de sterkste natuurlijke manieren om ons
immuunsysteem te bekrachtigen. De Kambô behandelingen hebben korte en lange termijn effecten.
"Korte termijn effecten zijn een staat van alertheid, goed humeur, verbeterde weerstand minder
vermoeidheid, honger en dorst ''(1), het vermogen om makkelijk te concentreren en focussen, en
een stille geest die enkele dagen of weken kan duren. Lange termijn effecten zijn een verbeterd
immuunsysteem, overwint vermoeidheid en verbetert iemands gezondheidstoestand.
Met Kambô hebben we de mogelijkheid om het lichaam wakker te maken naar zijn volledige
natuurlijke potentieel. Mensen die regelmatig dit 'vaccin' ontvangen worden bijna niet ziek en
hebben veel energie. Herstel van een natuurlijk evenwicht voorkomt het ontstaan van klachten
veroorzaakt door virussen. In sommige gevallen heeft zelfs kanker geen kans om te groeien. Voor de
beste resultaten is het raadzaam om Kambô regelmatig te nemen. Bij zware ziekten, verslaving of
opgehoopte gifstoffen van farmaceutische geneesmiddelen kan het nuttig zijn om de behandelingen
voor een tijdje te verdubbelen. Op deze manier wordt de reinigende werking van kambô
behandelingen versterkt en zal langer duren.
Tijdens een behandeling scant kambô onmiddellijk iemands energieveld en begint precies te werken
waar het nodig is. Het proces is voor iedereen anders en het verloop van de behandeling moet
dienovereenkomstig worden gepland. Ik heb meegemaakt dat sommige mensen genezen in een
behandeling, vooral die met oog-of oorproblemen. Voor mensen met een verslaving kunnen de
resultaten ook snel gebeuren. Bij gecompliceerde gevallen kan het langer duren. We kunnen deze
kikker uitscheiding een geneesmiddel noemen maar het werkt niet echt als een typische medicijn of
als een drug. Het maakt simpelweg de lichamelijke organen wakker en laat het endocriene systeem
en defensiesystemen hun natuurlijke functies herinneren.

Hoe de inheemse stammen van de Amazone het doen
Hoewel het moeilijk is, zijn de kikkers te vinden in bomen als ze zingen wanneer ze de regen
aankondigen. Ook zingent vangen de stamleden in de vroege ochtend de kikker op traditionele wijze
(2). In sommige tradities verzamelt alleen de sjamaan de kikkers. De kikkers zijn zeer giftig en
reageren niet als ze gevangen worden omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. Ze zijn erg
moeilijk door te slikken. Als een slang het probeert, wordt ze wanhopig weer uitgespuugd.
Om de afscheiding van de huid van de kikker te oogsten, wordt de kikker uitgerekt en door touwtjes
vastgebonden aan haar ledematen in de vorm van een X. Zo ongemakkelijk als het mag lijken, wordt
de kikker niet geschaad tijdens dit proces, en wordt daarna vrijgelaten in perfecte gezondheid. De
afscheiding wordt gekristalliseerd op een houten plankje en kan later worden voorbereid voor
gebruik door de droge afscheiding te mengen met een paar druppels water.

Het 'medicijn' wordt aangebracht door kleine gaatjes te branden in de huid met de punt van een
gloeiend stokje waar vervolgens de uitscheiding wordt opgelegd. Het effect is direct waarneembaar
wanneer het via het lymfestelsel het lichaam binnenstroomt. Het lichaam wordt warm en het hart
klopt sneller dan normaal totdat de persoon het water uitbraakt dat tevoren wordt opgedronken. Dit
alles duurt ongeveer 15-20 minuten.
Kambô, evenals andere inheemse geneesmiddelen is gebaseerd op het principe van overdracht van
energie uit de sjamaan naar de persoon die de behandeling ontvangt. De inheemse mensen kennen
verschillende manieren om dit vaccin te geven en iedere stam heeft verschillende rituelen
ontwikkeld. De Katukina en de Matses stammen nemen Kambô meerdere keren per avond voor de
jacht. Het aantal brandwonden, de frequentie van de behandelingen en de intentie verschilt in elke
stam. De belangrijkste reden om Kambô te nemen is om 'Panema', die wordt vertaald als ongeluk te
verwijderen en om depressies, luiheid, verdriet, of aandoeningen die problemen en ziekten
aantrekken te genezen. Volgens de stammen is het juiste moment om Kambô te nemen wanneer er
niets meer goed gaat . In sommige stammen wordt Kambô ook gebruikt als een instrument voor de
jongeren om hen discipline leren.
Volgens de inheemse bevolking is Kambô een geest uit het bos die met respect moet worden
behandeld. Nadelige gevolgen voor het kikker kan het dier beledigen en resulteren in ernstig
ongeluk. De Matses combineren Kambô met nu-nu, een snuif die de jager doormiddel van visioenen
informeert waar en wanneer de prooi zichzelf zal aanbieden. De stamleden zeggen dat sjamanen de
kikker in hun visioenen ziet en een dialoog met hen voert.
In de vorige eeuw zijn veel veranderingen ontstaan in het Amazonegebied als gevolg van mensen die
uit de steden naar het regenwoud zijn getrokken om te werken in de rubber fabrieken. Sinds enige
jaren wordt Kambô ook buiten het Amazone regenwoud gebruikt en is niet langer in het exclusieve
domein van de inheemse stammen. Nieuwe toepassingen zijn ontstaan doordat mensen die werden
onderwezen door de inboorlingen zelf kambô begonnen te gebruiken buiten de inheemse tribale
cultuur.
Een van de pioniers die Kambô naar de steden heeft gebracht was Francisco Gomes (of Shiban), die
met de Katukina leefden. Francisco Gomes was een caboclo, iemand van gemengde afkomst, deel wit
en een deel inheems. Zijn zoon, Genildo Gomes, richtte in 2002 een vereniging rond Kambô op in de
Jurua regio van Brazilië, genaamd AJUREMA. Er zijn verschillende filosofieën onder degenen die
Kambô toepassen, met name tussen de Katukina en de caboclos. De caboclos stellen meer regels en
beperkingen voor de veiligheid van mensen die minder sterk zijn dan de autochtone bevolking en dit
medicijn innemen voor andere redenen dan voor de jacht of genezing van malaria. Enkele van de
beperkingen zijn het niet geven van dit geneesmiddel aan mensen met zware hartproblemen, aan
zwangere vrouwen in hun eerste trimester en kinderen onder de tien jaar oud.
Voor de caboclos is de basisbehandeling drie doses, uitgebracht op tijdsintervallen die afhankelijk zijn
van het vermogen van de persoon om Kambô te nemen. Volgens deze methode dient de interval
tussen twee behandelingen maximaal 28 dagen of een maan cyclus. Langer dan dat, zal de Kambô
opnieuw zijn werk moeten doen.

Tijdens deze behandeling van drie maanden krijgt de behandelde persoon een toenemende
hoeveelheid punten (5-7-9). De Katukinas nemen drie tot vijf liter maïs soep in tijdens de nacht voor
de behandeling, terwijl de caboclos een paar minuten voor de behandeling 2 liter water innemen.
Zowel de Katukina en de caboclos vereisen dat men vast voedsel en zout vermijd ten minste 12 uur
voor de behandeling.

spirituele aspecten
In zijn artikel, "Kambô, de Geest van de Shaman," schrijft Marcelo Gomes dat Kambô een chakra
herschikking veroorzaakt, een teken voor biologische en psychologische reorganisatie, waaruit de
persoon zijn gezondheidpatronen veranderd. (6). Kambô is een vuur medicijn. In combinatie met het
water dat wordt gedronken vóór de behandeling vind er een alchemistische transformatie plaats
waardoor oude gifstoffen worden vrijgegeven door middel van braken of dringende ontlasting. Dit
reinigingsproces werkt niet alleen op een fysiek niveau, maar ook op een geestelijk niveau. De kikker
verbind ons met onze natuurlijke wijsheid, weerspiegelt onze negatieve gewoonten, toont ons wat
we moeten vermijden en wat we kunnen doen om onze conditie te verbeteren.
Tijdens de Kambô behandelingen krijgen we inzichten. Deze kunnen heel eenvoudig zijn. Ik kreeg
tijdens mijn behandeling een inzicht over hoe giftig de cafeïnevrije koffie was die ik net voor mijn
behandeling had gedronken. Een vriend van mij herkende duidelijk een patroon in zichzelf dat hij
tevoren nooit zag. Wanneer hij geconfronteerd werd met een ongemakkelijk gevoel, zou hij onrustig
worden en zijn onaangename gevoelens bedekken met een activiteit. Na het ontvangen van een paar
Kambô behandelingen herkende hij deze gedragspatroon. Nu is hij beter in staat om zijn gevoelens te
omarmen en te kalmeren.
Kambô ontvouwt de veranderingen die we moeten maken in een moeiteloze en natuurlijke manier.
Velen van ons denken, 'ik wil beter zijn', 'Ik wil stoppen met roken, ' enz. Wanneer we proberen om
een bepaald resultaat met onze wilskracht te bereiken, zijn we eigenlijk aan het vechten. Dit hebben
we gedaan voor vele generaties. Met Kambô, is er een natuurlijke wijsheid die ons genezingsproces
overneemt. We weten zonder te denken wat we moeten doen of niet te doen in een bepaalde
situaties. We zijn in staat om ongezonde gewoonten en vastgeroeste ideeën te laten vallen. In mijn
ervaring zijn vaak bepaalde overtuigingen of ideeën het belangrijkste obstakel die ons blokkeren van
onze genezing. Kambô biedt ons de energie die we meestal niet hebben maar wel nodig hebben voor
ons spirituele pad. Door het verwijderen van de wolk van 'Panema' rondom ons energieveld worden
we meer open voor ontvangst vanuit het spirituele.
Kambô werkt ook goed in combinatie met heilige planten zoals Ayahuasca of Iboga. Een vriend van
mij kwam onlangs naar me toe waarbij kanker was verspreidt over haar hele lichaam. De situatie was
heel dringend, dus ik begon met een intensieve protocol van dubbele behandelingen twee keer per
week. Ze had een krachtig vertrouwen en een sterke wilskracht. Na een paar maanden zag ze er al
veel beter uit. Iedereen, met inbegrip van haar arts, was verrast. Inderdaad, ze voelde zich fit, sterk
en gezond. De resultaten van haar bloedtesten waren heel bemoedigend, en de groei van de kanker
was vertraagd.

Ik merkte, vaak tijdens haar behandelingen, dat een andere persoonlijkheid aan de oppervlakte
verscheen. Deze persoonlijkheid toonde zichzelf als een hongerige geest, arm en alleen, iemand niet
in staat om zichzelf te helpen. Bij deze tweede persoonlijkheid die verscheen, toonde mijn patiënt
veel weerstand, klachten en werd zelfs boos op me. Aan de andere kant heeft ze een zeer sterke
persoonlijkheid en gelukkig heeft ze de behandelingen niet opgegeven. Zodra we deze 'tweede
persoonlijkheid' samen hebben verkend kwam het erop neer dat het gerelateerd was aan haar
grootmoeder wiens dood een traumatische ervaring was voor haar en haar familie. Ik vertelde haar
dat als die geest terug zou komen, ze deze geest moet verzoeken om weg te gaan. Ze had nu het
bewustzijn om kalm te blijven en te ademen wanneer deze geest was verleid om te klagen over hoe
slecht ze was. Deze ervaring was een keerpunt in haar genezingsproces met Kambô. Ze had
uiteindelijk gekozen om in haar kracht te gaan staan.
Hierna was er iets veranderd tijdens de behandelingen. Ze verloor haar weerstand en het Kambô
medicijn werkte efficiënter dan ooit tevoren. In de tussentijd was haar kanker nog steeds groeiende
en nog steeds werd haar leven bedreigt. Na een paar maanden extra chemotherapie werden alle
sporen van de kanker verwijderd en ze werd fit. Dit genezingsproces gebeurde in ongeveer zes
maanden.

Bio-piraterij en de rechten van de inheemse stammen
Studies over de inheemse stammen en Kambô gebruik begon in de jaren 30. Na de jaren 50 raakten
westerse wetenschappers geïnteresseerd in het onderzoeken van deze afscheiding. In de jaren 80,
tijdens zijn bezoeken aan de Matses in Peru, documenteert antropoloog, Peter Gorman, zijn ervaring
van de Kambô behandeling die hij ontving. Het merendeel van de wetenschappelijke informatie die
je in dit artikel leest komt van zijn artikel, 'Making Magic.' Hij zond monsters van tweekleurige
phyllomedusa aan westerse universiteiten. In diezelfde periode registreerde farmaceutische
bedrijven de eerste patenten van Kambô peptiden. Niet verrassend, de wereldwijde farmaceutische
industrie toonde een levendige belangstelling voor de medicinale eigenschappen van de kikker
afscheiding zoals ze deden met andere geneesmiddelen afkomstig uit de Amazone. Hoewel sommige
van de peptiden in de uitscheiding van de kikker met succes zijn gereproduceerd in laboratoria en
gepatenteerd, heeft het niet geleid tot nieuwe geneesmiddelen op de markt.
In 2003, het Katukinas, geleid door chef Fernando, hekelde het misbruik van Kambô en beschuldigde
de farmaceutische bedrijven die Kambô peptiden hadden gepatenteerd van bio-piraterij. Zij
beweerde dat de rechten van het geneesmiddel behoorde tot de Katukinas en andere Amazone
stammen. In 2004 is er een alliantie gevormd tussen de Katukinas en de Braziliaanse regering die er
voor zorgt dat de winst die wordt gegenereerd uit de ontwikkeling van de Kambô afscheiding
voordelig is voor heel Brazilië. Sindsdien heeft de Braziliaanse regering een verbood opgelegd voor
het gebruik van Kambô in Brazilië en alle publiciteit van zijn eigenschappen.
Onlangs is er door dr. Dan Pantome een nieuwe vereniging, M.A.T.S.E.S., opgericht in Peru, waar
Kambô nog steeds legaal is. Het doel van deze filantropische vereniging is om de inheemse stammen
die in het Amazonegebied leven te ondersteunen en hen te beschermen tegen speculaties gemaakt

door buitenstaanders. Zoals Dr Pantone schrijft, "de bescherming van de inheemse bevolking van het
Amazonegebied betekent de bescherming van het regenwoud 'want op deze manier zal het
regenwoud niet worden gemanipuleerd door de belangen van buitenstaanders'. Het hele gebied
waar de Matses wonen is onlangs verkocht aan een internationale oliemaatschappij. In de jaren 70
zijn de Matses zelf gebombardeerd door helikopters nadat zij werknemers hadden aangevallen die
op hun grondgebied aan de snelweg bouwden. De culturele veranderingen waarmee de inheemse
Amazone stammen worden geconfronteerd ontwikkelen in zo'n hoog tempo dat er niet veel tijd is
om de zeer ontwikkelde kennis die hun cultuur heeft voortgebracht te beschermen. Het is goed om
ons eraan te herinneren dat een internationale wet dringend nodig is om deze inheemse mensen,
hun tradities en het Amazonewoud te beschermen. De kennis van de inheemse bevolking is een
kostbaar geschenk aan de mensheid, die al velen van ons geholpen heeft. Ik denk dat we alles
moeten doen wat in onze macht ligt om het te beschermen.
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