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A respeito das contribuições da UDV durante o evento AYA2019 
 
 

Entre 27 de maio e 2 de junho, em colaboração com diversos apoiadores e parceiros, o ICEERS organizou a terceira 

edição da Conferência Mundial da Ayahuasca, realizada em Girona, Catalunha, no norte da Espanha. Essa edição teve 

como foco principal o papel que a ayahuasca pode ter no fortalecimento de comunidades, transcendendo, assim, nossa 

abordagem individualista em relação à saúde, rumo a uma abordagem mais sistêmica, juntamente com a restauração 

das nossas relações com o mundo natural em busca de um futuro mais sustentável e conectado. Nossa visão para 

esse evento foi a de nos reunirmos, para que a comunidade intercultural e internacional da qual fazemos parte possa 

contar com espaços de compartilhamento, debate e alinhamento em busca de uma visão comum para o futuro e de 

estratégias que nos permitam avançar essa causa. 

 

Nesse contexto, buscamos a participação de comunidades, organizações e indivíduos com ampla experiência e 

conhecimento efetivo nessas áreas, dispostos a compartilhar, aprender e alinhar-se em prol dessa visão coletiva. 

Somos gratos pela participação proativa da UDV desde o começo desse processo. Foi fantástico ver como as 

informações do nosso evento e a chamada para a apresentação de resumos foram ativamente disseminadas entre os 

seus membros, resultando em uma participação significativa no evento. Um evento com esse escopo e envolvendo 

tantos custos não poderia ser bem sucedido sem a promoção proativa das comunidades às quais ele está direcionado. 

 

Também somos gratos pelas diversas apresentações feitas por membros da UDV, os quais compartilharam sua ampla 

experiência com o trabalho ambiental e o cultivo de plantas sagradas – assunto que tem uma dimensão central para a 

globalização – e seus insights ligados à comunidade e aos aspectos de políticas públicas / jurídicos da instituição, que 

foram de particular importância no contexto dessa conferência. 

 

Por fim, em nosso empenho de facilitar a construção comunitária internacional / intercultural por meio desse evento, as 

inúmeras novas pessoas conhecidas, os diálogos e os momentos de conexão humana entre as apresentações foram 

uma parte importante desse processo. Muitas coisas estavam acontecendo simultaneamente, mas está claro para nós 

que a AYA2019 foi um congraçamento a partir do qual todas essas novas ligações e esse alinhamento renderão 

importantes frutos no futuro. 

 

Para nós, a AYA2019 foi a culminação de uma década de trabalho. E é com grande compromisso que continuamos a 

nossa missão e continuamos a facilitar espaços de intercâmbio de ideias e perspectivas, de conexão humana e de 

cocriação do futuro que queremos ver para essas plantas sagradas na nossa sociedade globalizada. Nesse sentido, 

queremos convidar a UDV a continuar engajada nesse processo. 

 

Em gratidão, 
 
 
 
 
 
 

 
Benjamin De Loenen  
Diretor Executivo, ICEERS 


