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Inleiding
In dit e-book neem ik je op korte en krachtige wijze mee in de wereld van de entheogene | 
psychedelische middelen en ga ik specifiek in op de vraag wat de magische paddenstoel 
voor jou kan betekenen. Ben jij een vrouw die geïnteresseerd is in spiritualiteit en ben je 
bezig met de ontwikkeling van jouw bewustzijn? Dan is dit e-book heel interessant voor 
jou.

Ik ga in op het gebruik van paddenstoelen in een ceremoniële setting en op een relatief 
nieuwe manier van gebruiken namelijk: microdosering.

Tevens deel ik mijn persoonlijke ervaringen die ik heb gehad met middelen als ayahuasca, 
iboga, bufo en kambo, die ik eerder in mijn autobiografische boek ‘Het is kennelijk zo 
bedoeld’ beschreven heb (klik hier voor meer informatie).

Terminologie
Laat ik beginnen stil te staan bij de terminologie.

Het woord ‘Psychedelisch’ is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘de geest tonend’. 
Entheogeen betekent letterlijk: ‘afkomstig van de God in onszelf’ of ‘in contact met je inner-
lijke God’. 

Dit zijn de woorden die ik gebruik om te duiden wat entheogene middelen in mijn ogen zijn: 
‘middelen die ons in contact brengen met onze goddelijke natuur’. En hou je niet van het 
woord ‘God’  dan zou je ook kunnen zeggen dat het middelen zijn die je weer in contact 
brengen met je natuurlijke staat van zijn, met jouw authentieke ik of met je hart|ziel.

Ik geef de voorkeur aan de term entheogeen, omdat dit woord mijns inziens het minst 
verbonden is aan de term drugs en de associatie met de alternatieve hippiecultuur uit de 
jaren 60. Tevens dekt het, na al mijn tientallen eigen ervaringen, de lading in wat deze 
krachtige middelen ons te bieden hebben.

Drugs
Voor mij is het onmogelijk om deze middelen te scharen onder de noemer drugs. Het zijn 
natuurlijke middelen (of zelfs medicijnen) die met het grootste respect gebruikt dienen te 
worden, maar die ook met het grootste respect beoordeeld moeten worden.

Sinds mijn eerste paddo-trip eind 2007 heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende 
entheogene middelen. Naast paddenstoelen en truffels heb ik ervaring met ayahuasca, 
iboga, kambo en bufo. Het zijn allemaal krachtige natuurlijke middelen | medicijnen, die 
mijn levenspad op een bijzondere manier gekleurd en verrijkt hebben.
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Noot: officieel hoort onder de entheogene middelen ook het synthetische middel lsd. 
Omdat ik niet bekend ben met de werking van lsd, zijn entheogene middelen voor mij dus 
vooral middelen die ons gegeven zijn door Moeder Natuur. Door het lezen van een aantal 
boeken waaronder het fantastische boek ‘Verruim je Geest’ van Michael Pollan weet ik 
inmiddels dat de demonisering van het middel lsd in de jaren 70 en 80 op heel weinig 
gebaseerd is. Lsd kan zeker gezien worden als een krachtig middel | medicijn, al is het 
synthetisch.

Er zit geen verslavende kant aan deze natuurlijke middelen | medicijnen. Het zijn namelijk 
geen van allen genotsmiddelen, integendeel: je kunt goed ziek worden van entheogene 
middelen. Letterlijk moeten overgeven is bijna een gegeven bij het gebruik van ayahuasca 
en iboga. Lees daarover meer bij de afzonderlijke behandeling van de middelen.

Waarom zou je entheogene middelen gebruiken?
Het gebruik van entheogene middelen is voor mij de meest effectieve en snelle manier van 
zelfonderzoek geweest. Het waren stuk voor stuk ervaringen die mij inzicht hebben gege-
ven en die hebben gezorgd voor diepe heling. Voor mij is het als een snelkookpan voor 
mijn bewustzijnsontwikkeling geweest en ik kan me mijn leven zonder deze ervaringen niet 
meer voorstellen. De entheogene middelen hebben mijn aardse leven volledig laten 
samenvallen met wat op spiritueel niveau de bedoeling is. Dat is niets meer of minder dan 
volledig trouw te worden aan mezelf, aan wie ik in wezen ben.

Er is in de jaren vijftig veel onderzoek gedaan naar de werking van entheogene middelen 
(voornamelijk met lsd, paddenstoelen en mescaline - de werkzame stof in de San Pedro 
cactus) als medicijn voor mensen met verslaving en depressiviteit. Daarnaast is er in die 
tijd ook interesse geweest en onderzoek gedaan naar de werking van deze middelen om 
mystieke ervaringen op te wekken bij gezonde mensen. Deze mensen hebben de ervarin-
gen met entheogene middelen veelal als levensbepalend ervaren en dat is bij mij niet 
anders geweest. 

Uit het boek van Michael Pollan heb ik prachtige citaten gehaald van wetenschappers en 
vooraanstaande lieden op het gebied van psychedelische middelen (de term entheogeen 
bestond toen nog niet). Stuk voor stuk beschrijven deze mensen hun eigen ervaringen op 
een manier die zo treffend is dat ik ze graag met je wil delen. Als je interesse hebt in spiritu-
aliteit dan zullen deze woorden aansprekend voor je zijn, als je een grote atheïst bent dan 
zul je denken dat het woorden zijn van krankzinnigen. 

Ik deel er een paar waarvan de woorden tot diep in mijn vezels resoneren.

‘De ervaring deed me de schellen uit mijn ogen vallen, absoluut. Ik beleefde mijn zeer pijnlijke 
geboorte opnieuw, een ervaring die vrijwel al mijn persoonlijkheidstrekken heeft gevormd. Maar ik 
voelde ook dat alle mensen één zijn en ik voelde de aanwezigheid van God. Ik wist zeker dat ik de 
rest van mijn leven hieraan zou gaan wijden.’ – Myron Stolarof.
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‘Ik realiseerde me ineens, als vanuit het niets – het was echt een allesoverheersend besef – dat 
Liefde het eerste, het enige en het meest fundamentele is dat er in de kosmos bestaat.’ – Aldous 
Huxley.

‘Mensen zullen denken dat ze gek worden, terwijl ze als het innemen in feite een grote duw richting 
een goede geestelijke gezondheid krijgen.’ – Aldous Huxley.

‘Mijn ego is als het ware van me afgepeld. Zonder ego ben je een betere acteur, omdat je innerlijke 
waarheid niet meer wordt verhuld. Ik kan me tegenover niemand meer onwaarachtig gedragen, 
zeker tegenover mezelf niet.’ – Cary Grant – acteur.

‘De verschijnselen van die ervaringen zijn zó diepgaand transformerend én overtuigend dat ik 
bereid ben te overwegen dat hier sprake is van een mysterie dat wij niet kunnen begrijpen.’ – 
Roland Griffiths – hoofd onderzoeksteam John Hopkins University.

‘Ik had het gevoel dat er mysteries werden geopenbaard, terwijl het allemaal toch bekend voelde, 
alsof ik werd herinnerd aan dingen die ik al wist. Ik voelde me ingewijd in dimensies van het bestaan 
waar de meeste mensen geen weet van hebben, inclusief het stellige gevoel dat de dood een illusie 
is, dat het een deur is waar wij doorheen gaan naar een ander bestaansniveau, dat wij afkomstig 
zijn uit een eeuwigheid waar wij naar zullen terugkeren.’ – John Hayes.

‘Ik had verwacht dat ik in de geest van een krankzinnige terecht zou komen, maar werd in plaats 
daarvan overvallen door een diep, ja zelfs transcedent gevoel van rust, alsof dagelijkse problemen, 
inspanningen, beslommeringen en frustraties verdwenen waren; daarvoor in de plaats was er een 
majestueus, zonovergoten hemelse innerlijke rust gekomen … Eindelijk leek ik kennis te kunnen 
nemen van een eeuwige waarheid.’ – Sidney Cohen.



Hoofdstuk 1 -
In de context van bewustzijnsontwikkeling
Ik heb al mijn ervaringen met entheogene middelen altijd geplaatst in de context van 
bewustzijnsontwikkeling. Dat is ook de reden waarom ik zo’n fan van deze middelen ben.

Bewustzijnsontwikkeling gaat over groeien naar je ware potentie, naar de krachtige mens 
die je in wezen bent. 

In het leven lopen we allemaal trauma’s op. Omdat we de pijn van deze opgelopen trau-
ma’s vaak niet direct verwerken, treden onze overlevingsmechanismen in werking. Deze 
overlevingsmechanismen zijn erop gericht om de pijn in je lijf niet te hoeven ‘voelen’. In je 
hoofd ontwikkel je daardoor allerlei overtuigingen die weer zorgen voor gedragspatronen. 
Deze onverwerkte pijn zorgt voor een pijnlichaam dat bij sommigen blijft sluimeren tot het 
geactiveerd wordt of bij anderen juist altijd actief is, in de vorm van bijvoorbeeld een kort 
lontje of stemmingswisselingen. 

Kinderen die op jonge leeftijd veiligheid ervaren en ruimte krijgen om hun pijnlijke ervarin-
gen goed te verwerken (het is dus heel belangrijk dat kinderen leren ontladen en huilen als 
ze pijn | verdriet hebben) ontwikkelen een minder groot pijnlichaam en daarmee dus ook 
minder hardnekkige overlevingsmechanismen. 

‘Maar niemand komt ongeschonden uit zijn | haar jeugd’, aldus Eckhart Tolle, een heden-
daagse spiritueel leraar die mij met zijn boek ‘Een nieuwe aarde’ ontzettend geïnspireerd 
heeft.

Laat het een troost zijn: we zijn dus allemaal in meer of mindere mate getraumatiseerd en 
als we bewust willen gaan leven, heeft ieder mens werk te doen op dit vlak. 

Bewustzijnsontwikkeling gaat dus over het proces van inzicht & ervaring. 

Ten eerste is het noodzakelijk om inzicht te krijgen welke patronen en overtuigingen jou 
nog belemmeren om vanuit jouw ware kern te leven. 

Ten tweede is het van belang dat de onverwerkte pijn van vroeger alsnog geheeld wordt 
en dat kan alleen door fysieke ervaring.

Samen zorgen deze twee voor het blootleggen van de wijsheid die onlosmakelijk met 
jouw ziel verbonden is. Daarom werken wij bij Vrouwen met LEF met het motto:

inzicht + ervaring = wijsheid
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Je ware kern is overigens altijd heel geweest, maar de lagen er omheen mogen afgepeld 
worden, zodat je weer toegang krijgt tot de ware kracht in jou.

‘Er zijn 100 wegen die naar Rome leiden’ en dus ook 100 wegen die jou weer in contact 
kunnen brengen met jouw goddelijke natuur, met jouw ware ik. Denk aan yoga, meditatie, 
tantra, dansen, muziek maken, therapie, familieopstellingen, ademwerk, etc.

Het pad van de entheogene middelen is ook een weg en voor mij persoonlijk één van de 
meest diepgaande en effectieve wijzen om bezig te zijn met bewustzijnsontwikkeling. 

Als je het gebruik van entheogene middelen plaatst in de context van bewustzijnsontwik-
keling, betekent het dat het middelen zijn die jou helpen om meer inzicht in jouw overle-
vingsmechanismen én het bijbehorende gedrag te krijgen. Want pas als je het ziet kun je 
iets veranderen. 

De vraag is dan ook: ‘ben je in staat om naar alles te kijken wat je getoond wordt als je 
entheogene middelen gebruikt?’ 

De inzichten die je krijgt kunnen namelijk ook confronterend zijn en voor jouw ego (dat deel 
van jou dat jij niet werkelijk bent, altijd voortkomend uit angst) helemaal niet zo prettig. 
Maar als het goed is kun je er met een ander bewustzijn naar kijken, een bewustzijn dat 
jou ook laat ervaren dat mildheid een vereiste is om het proces van bewustzijnsontwikke-
ling aan te gaan. 

Mildheid naar anderen en mildheid naar jezelf. Entheogene middelen leren je met zachte 
ogen te kijken naar jezelf, naar je leven en naar iedereen die daarbij betrokken is.

Tevens zijn het middelen die je inzicht verschaffen in een wereld die er wel is maar die we 
met ons normale bewustzijn niet kunnen waarnemen. Daarmee vind ik de term hallucine-
rend onjuist. Je ervaart juist dingen die je inderdaad niet kunt zien maar die wel degelijk 
reëel zijn. Om dat te kunnen begrijpen heb je eigen ervaringen nodig die dat bevestigen.

De entheogene middelen die ik gebruikt heb, zijn natuurlijke middelen die al eeuwen dienst 
doen in inheemse tradities om te helen en weer contact te maken met de ziel. Ook ontstaat 
er verbinding met het grote geheel doordat er een verruiming van het bewustzijn optreedt. 

Mijn inmiddels meer dan vijftig ervaringen met entheogene middelen hebben er voor 
gezorgd dat ik twee dingen echt ben gaan weten: 

‘het werkelijke weten komt vanuit het voelen (intuïtie)’ en 
‘ik kan alleen voelen als ik de controle loslaat en de overgave toelaat’.
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Voelen en overgave zijn lessen die in iedere ervaring weer naar voren komen, bedoeld om 
te integreren in het gewone dagelijkse leven. Vraag iedere spirituele meester naar het 
belang van voelen en overgave en iedereen zal je vertellen dat dit de essentie is van een 
gelukkig leven in het nu. 

Door totale overgave kun je jouw ware essentie voelen en weten je dat je altijd terug kunt 
naar die enorme kracht die er diep vanbinnen in jou zit.

Door totale overgave ben je ook in staat je pijn te helen. Gewoon door de pijn weer te 
voelen (echt te voelen) en bijvoorbeeld hard te huilen. Uit eigen ervaring weet ik dat huilen 
voor mij, en vermoedelijk voor velen, de manier is om echt te helen. De kanttekening die ik 
hierbij moet plaatsen is dat de heling alleen plaatsvindt als je de pijn ook in de context van 
bewustzijn kunt plaatsen. Dat kan als er een getuige | therapeut bij is of wanneer je met 
een volwassen | bewuste blik in staat bent om het proces van heling waar te nemen.

Wil je meer weten over het helen van pijn? Bekijk hier onze gratis videoserie ‘Helen vraagt 
om LEF’ op de website van Vrouwen met LEF.
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Hoofdstuk 2 -
Begeleiding
Voor een goede ervaring is een juiste (mind)set en setting heel belangrijk. Zorg ervoor dat 
je je fijn en veilig voelt bij de begeleiders. Dit kunnen sjamanen zijn of mensen met veel 
ervaring op dit vlak. Ik heb zelf alleen maar goede ervaringen, maar er is een upcoming 
business aan het ontstaan rond het ceremonieel gebruik van entheogene middelen, dus 
durf intuïtief te zijn. Want goede sjamanen en begeleiders voelen goed, zo simpel is het. 
Als het niet goed voelt, neem er dan afstand van en kijk uit naar een plek die beter bij je 
past. 

De ceremoniële kant draagt bij aan het respectvol gebruiken van deze middelen. Daar-
naast is het groepsproces niet te onderschatten. Ik heb altijd ervaren dat een groep elkaar 
helpt en stimuleert in ieders individuele proces. De verbondenheid die doorgaans ontstaat 
met andere deelnemers is fantastisch.

Warning: taking entheogens is serious business

Het gebruik van entheogene middelen doe je niet voor de lol. Mijn eigen ervaringen zijn 
doorgaans mild en aangenaam geweest, maar wees je ervan bewust dat de processen 
waar je doorheen gaat bijzonder heftig kunnen zijn. Maar als je in staat bent tot overgave, 
zal je altijd dankbaar zijn dat je door deze ervaring heen bent gegaan, want wat eruit is, is 
eruit. Voor altijd!

Tot slot wil ik zeggen dat woorden altijd tekortschieten om ervaringen met entheogene 
middelen te beschrijven. 

Niet voor iedereen

Het pad van de entheogene middelen is echter niet voor iedereen geschikt. Het vraagt een 
stabiele basis en je moet eraan toe zijn om de waarheid over jezelf onder ogen te durven 
komen. Niet iedereen is daar klaar voor, maar als het resoneert bij jou, ga dan vooral goed 
voorbereid op ontdekkingsreis.

pag. 9E-book entheogene middelen



pag. 10E-book entheogene middelen

Hoofdstuk 3 -
Paddo’s en truffels in een ceremoniële setting
Sinds 2008 zijn psychedelische paddenstoelen in Nederland verboden, maar truffels 
vallen niet onder dit verbod. In iedere smartshop kun je verantwoord gekweekte truffels 
(met dezelfde werkzame stof psilocybine) krijgen. Mijn ervaring is dat er zeer deskundige 
mensen achter de balie staan die je goed kunnen voorlichten over de werking ervan. 
Kweeksetjes van paddenstoelen zijn legaal te koop via de smartshop of online. Ik gebruik 
voor het gemak in mijn boek het woord paddenstoelen, maar dat kunnen dus ook truffels 
zijn.

Zorg dat je de paddo-ervaring doet met mensen die je vertrouwt. Bovendien is het raad-
zaam om er iemand bij te hebben die helemaal niets gebruikt, zeker als je het voor de 
eerste keer doet. Het is belangrijk dat deze persoon zelf ervaring heeft zodat er niet onno-
dig ingegrepen wordt in de persoonlijke processen van de gebruikers. Ook als je het zelf 
doet of met een klein groepje raden wij mensen aan om er een ceremonie van te maken.

Zo ziet een ceremonie er bij Vrouwen met LEF uit
Noot: Wij doen met iedere deelnemer altijd een intake waardoor wij de vrouwen kennen 
die bij ons een ceremonie komen doen. Tevens heeft iedereen uitgebreide informatie 
gekregen over de ceremonie en hoe ze deze optimaal kunnen voorbereiden.

We beginnen met het creëren van een fijne setting. We leggen matrassen klaar en zorgen 
dat er nog extra dekens zijn, want het komt regelmatig voor dat mensen het aan het begin 
van de ervaring koud krijgen (iedereen neemt eigen dekbed en kussen mee). Iedereen 
heeft makkelijk zittende kleding aan. De ervaring gebeurt op een lege maag. Dat maakt de 
werking van de paddenstoel optimaal. 

Na een kennismaking waarin de mensen delen wat de reden voor deelname aan de cere-
monie is, vertellen we nog wat meer over de ervaring zelf en stemmen we met elkaar af 
wat de juiste dosering per persoon zal zijn. Bij mensen die heel gevoelig zijn, starten we 
met een iets lagere dosering, tussen de 2,0 – 2,5 gram. Gemiddeld is 3,0 gram in het geval 
van zelfgekweekte gedroogde paddenstoelen*. Bijnemen is na een periode van 1,5 uur 
altijd nog mogelijk. *zie onderaan over de dosering bij truffels.

Voordat we met de ceremonie starten, maken we voor iedereen een persoonlijk glas met 
de juiste hoeveelheid gedroogde paddenstoel. Dan gaan we in een kring staan en doen we 
een paar ademhalings- en grondingsoefeningen via een geleide meditatie en we spreken 
in de cirkel de intenties uit. Wij werken bij Vrouwen met Lef altijd met intenties. Het maakt 
dat je energetisch beter afstemt op de ervaring. We openen de ceremonie en drinken de 
gedroogde paddenstoelen gemixt met een fruitshake van banaan en verse sinaasappelsap.



Dan is de ceremonie gestart en gaan we de stilte in. Er wordt niet meer gepraat en ieder-
een geeft zich, al liggend op een matras, over aan de ervaring en aan de muziek. 

De paddenstoelen beginnen na een kwartier tot een half uur te werken. Ik moet zelf altijd 
door een periode van licht fysiek ongemak heen. Ik word een beetje misselijk en moet naar 
de wc. Je merkt dat de paddenstoelen gaan werken als patronen gaat zien op het plafond 
of de muren en de dingen om je heen gaan ‘bewegen’. Voor mij is dat het moment dat ik 
alle materie zie ademen. Ook gapen is een uiting dat het werkt.

Je kunt een paddenstoelen op meerdere lagen ervaren. Ik onderscheid er drie:
1. De eerste laag: je kunt paddenstoelen nemen en dan met open ogen het leven

aanschouwen. Je ziet mooie visuele effecten en bewegende beelden. Het is vooral
leuk en gezellig. In deze laag gaat het niet over bewustzijnsontwikkeling.

2. De tweede laag is de laag waar je komt door je ogen te sluiten en er met je aan- 
 dacht in te gaan. Je kunt dan heel praktische inzichten krijgen over vastzittende

pijnen en/of hoe jouw ego je gevangen houdt in dit leven. Dit is het niveau van de  
diepe aardse inzichten waar je nu makkelijker bij kunt komen en ook het niveau  
waarop heling van oude trauma’s kan plaatsvinden. Humor kan er zijn, maar ook  

 verdriet.
3. De derde laag is een laag waar je kunt komen als het lukt om helemaal uit je hoofd

te gaan en je volledig over te geven aan de werking van de paddo’s. Het is dan
mogelijk om andere dimensies te ervaren. Ik heb meerdere ervaringen waar ik
letterlijk een poort ben doorgegaan om in een andere dimensie uit te komen. Als je
het eenmaal ervaren hebt, dan weet je dat het iets anders is dan een fantasie of
een hallucinatie. Het is echt een heel letterlijke ervaring.

Om bij de tweede en derde laag te komen (beide lagen noem ik een spiritueel niveau én 
een ervaring in de context van bewustzijnsontwikkeling) is het meestal zo dat je een aantal 
blokkades tegenkomt. Ook hier onderscheid ik er drie: mentale, emotionele en fysieke. 

I  Mentale blokkade
Deze kun je herkennen doordat er allerlei gedachten zijn die de overgave aan de  
paddenstoelen blokkeren. Deze gedachten kun je herkennen als:

Kijk mij hier nou stom zitten met die paddo’s, ik lijk wel gek dat ik dit doe.
Je denkt toch niet dat dit echt gaat helpen. 
Ik ben een moeder, die doet dit toch niet.

II  Emotionele blokkade
Soms komt het voor dat je je eerst moet overgeven aan emotionele zaken om tot  
diepere lagen te komen. Dit kan zich uiten in enorme lachbuien, maar ook huilbuien  
of neurotisch gedrag. De kunst is om het te laten gebeuren en je er niet tegen te   
verzetten. Geef je over aan dat wat opkomt.

III  Fysieke blokkade
Het kan zijn dat je fysieke pijnen of ongemakken krijgt. Ook hiervoor geldt, accep- 

 teer dat ze er zijn en ga er met je aandacht naartoe. Ga door het ongemak heen en  
geef je er aan over. 
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Bovenstaande blokkades kunnen in een paddenstoelen-ervaring meerdere keren en 
wisselend voorkomen. Altijd is de les overgave; pas als je je aan deze blokkades over-
geeft kun je komen bij de diepere bewustzijnslagen waar de inzichten zich verborgen 
houden.

Je krijgt wat je op dat moment nodig hebt en dat gebeurt als het lukt om alles los te laten. 
Wat de paddenstoelen je geven is niet te sturen, maar vertrouw erop dat je alles aankunt 
wat je voorgeschoteld krijgt. Als je met dingen te maken krijgt die je als onplezierig ervaart, 
realiseer je dan één ding: het zal ergens goed voor zijn en ook dit gaat weer voorbij. Het 
komt regelmatig voor dat je eerst door een wat minder prettige ervaring heen moet om 
daarna een fantastische ervaring in de trip te hebben. Verzet je dus niet, maar beweeg 
zoveel mogelijk mee met wat er langskomt. Zie het als een soort film die je gepresenteerd 
krijgt. Soms kijk je ernaar, soms zit je er middenin. Ontspan en laat alles letterlijk over je 
heen komen.

Het is bekend dat paddenstoelen je kunnen triggeren op de paranoia kant van jouw geest. 
De kunst is om je hier niet tegen te verzetten, maar te beseffen dat in deze kant altijd een 
boodschap schuilt en dat het een onderdeel is van het proces. Doorzie dat hier altijd je ego 
achter zit! 

De ervaring ondersteunen wij met muziek. De muziek kan je helpen om uit je hoofd te gaan 
en je lekker mee te laten voeren met dat wat zich aandient. We hebben prachtige muziek 
die zeer geschikt is voor een goede paddo-ervaring: standaard gebruiken wij Shamanic 
Dream van Anugama, en muziek van Lisa Gerrard en Deuter.

Als iedereen weer terug is gekomen in het normale bewustzijn, maken we het eten klaar 
en ronden we daarna af met een sharing en een eindritueel om de ceremonie energetisch 
af te sluiten.

Mijns inziens zijn de risico’s van paddenstoelen niet groot, maar het effect ervan is wel 
afhankelijk van hoe je in het leven staat. Leef je het leven volledig in angst en raak je snel 
in paniek, dan raad ik je met klem af om paddenstoelen te doen. Heb je daarentegen het 
lef je over te geven aan de magische werking ervan, dan is er weinig risico. Nogmaals: doe 
het met de juiste mindset en in een veilige setting. Maar je weet het. Mijn verhaal is niets 
waard vergeleken bij jouw eigen ervaring. Wellicht geeft mijn informatie je toch een beetje 
moed om je open te stellen voor de magische werking van de paddenstoelen. Laat je altijd 
goed voorlichten en begin met een lichte variant en dosering. En dan... enjoy the ride!

* Wanneer je verse truffels gebruikt, snij de truffels in kleine stukjes (ik neem zelf altijd een hele dosering, 15
gram) en voeg daar water aan toe met een temperatuur van onder de 70 graden. Laat het even trekken (het
water wordt een beetje blauwig) en eet dan de klein gesneden truffels met vocht en al op. Het is belangrijk om
goed te kauwen. Het smaakt een beetje nootachtig, maar echt aangenaam vind ik het niet. Een variant is dat
je er een zakje soep door roert. Dat werkt ook prima.
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Hoofdstuk 4 -
Microdoseren met paddenstoelen
Microdosering is het tot je nemen van zeer kleine hoeveelheden paddenstoelen voor een 
langere periode. Twee keer per week neem je een zeer lage dosering gedroogde padden-
stoelen (0,05 gram – 0,35 gram), voor een periode van tien weken. Microdosering is een 
bijzondere manier om te werken aan bewustzijnsontwikkeling. Fysiek merk je er nauwelijks 
iets van (bij de juiste dosering kun je normaal functioneren), maar de microdosering zorgt 
wel voor kleine maar effectieve transformatiestapjes die je helpen om in het dagelijkse 
leven meer vanuit bewustzijn te handelen.

Denk hierbij aan:
• je voelt je relaxter, waardoor je met meer ruimte naar situaties leert kijken,
• je wordt minder zwart-wit in stressvolle situaties,
• je wordt creatiever,
• er ontstaan meer inzichten over je dagelijkse patronen waar je in vastzit,
• je krijgt meer focus op de dingen die je graag wil doen,
• je hebt meer zin in het leven en je pakt makkelijker dingen op die je anders geneigd

bent om uit te stellen, en
• je algehele mood kan verbeteren, alsmede beter slapen en zin in een gezondere

leefstijl.

Maar ook kan de microdosering blootleggen:
• dat je veel moeier ben je dacht,
• dat er opeens irritatie zichtbaar wordt die er onderhuids al was, of
• dat je je nog bewuster wordt dat je niet gelukkig bent met je baan, relatie, etc.

James Fadiman
James Fadiman is een Amerikaanse psycholoog | psychotherapeut die zijn hele leven 
betrokken is bij allerlei (wetenschappelijk) onderzoek naar het effect van entheogene 
middelen.

Hij is de grondlegger van de microdosering en hij introduceerde deze methodiek in zijn 
boek ‘The Psychedelich Explorers Guide’ dat hij in 2010 geschreven heeft. Hij moedigt 
mensen aan om zelf te experimenteren met deze veilige en toegankelijke methode en er 
zijn al duizenden mensen die hebben mee gedaan aan zijn eigen onderzoek dat hij via 
internet is gestart. De laatste jaren is er in de media veel positieve publiciteit ontstaan en 
er wordt inmiddels op verschillende plekken wetenschappelijk onderzoek gedaan, met 
veelbelovende resultaten. 

James Fadiman heeft een inname protocol ontwikkeld om veilig te kunnen microdoseren. 
Twee keer per week en maximaal tien weken ‘zodat er geen tolerantie voor het middel 
wordt opgebouwd’, zoals hij het formuleert. 
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De bekendste middelen die gebruikt worden voor de microdosering zijn lsd, paddenstoelen 
(met de werkzame stof psilocybine) en de San Pedro cactus (met de werkzame stof mes-
caline).

Wil je meer weten over de geschiedenis van de entheogene middelen in de wetenschap-
pelijke wereld, over de demonisering van lsd in de jaren 70 en 80 én over de renaissance 
die volgens velen nu gaande is rond het gebruik van deze middelen, lees dan het boek van 
Michael Pollan, ‘Verruim je geest’. Het is een informatief en leuk geschreven boek dat je 
inzicht verschaft in de geschiedeins van de entheogene middelen in de westerse wereld.

Bij Vrouwen met LEF doen we ook aan microdosering. Bekijk hier onze agenda om te 
zien wanneer we een volgende lancering hebben. Wij doen dit namelijk altijd in een groep 
en maximaal twee keer per jaar. Ook wij volgen het protocol van James Fadiman.

Wat zeggen de vrouwen die mee hebben gedaan met microdosering bij Vrouwen met LEF: 

‘Ik vind MD een positieve ervaring maar niet persé makkelijk en licht. Het is echt werken aan 
bewustzijnsontwikkeling en dat was op zijn tijd ook gewoon pittig. Toch overheerst een dankbaar 
gevoel dat ik heb meegedaan.’ – Irene.

‘Ik ben ontzettend blij dat ik heb deelgenomen aan het microdoseren bij Vrouwen met LEF. Gaaf om 
te ervaren dat het vaak kwartjes regende op de dingen die er in mijn leven spelen. Het heeft wat mij 
betreft sterk bijgedragen aan mijn verdere bewustzijnsontwikkeling en mijn groei naar wie ik in 
essentie ben. Overigens wel meer gedroomd en soms ook een paar uur wakker gelegen. Wat het 
me heeft opgeleverd is verder nog meer creativiteit en meer stromen van mijn levenskracht. Dank-
baar dat ik mee heb gedaan en superfijn om het in een groep te doen.’ – Sandra.

‘Ik ben zeer positief over de microdosering. Het heeft me meer openheid, ontspanning en regelma-
tig gevoelens van intens geluk opgeleverd.’ – Marissa.

‘Het microdoseren was voor mij een zeer positieve ervaring. Ik heb minder de neiging gehad om op 
andere te reageren, ik communiceerde duidelijker en ik was daadkrachtiger. Ik heb echt het gevoel 
dat dit experiment van blijvende invloed is op mijn leven.’ – Christine.

‘Ik heb het gevoel dat de MD mij naar een nieuw level heeft gebracht. Mijn geheugen lijkt beter, ik 
ben rustiger en ook energieker, wat ik merk aan de zin om dingen op te pakken en de hoeveelheid 
nieuwe ideeën die ik heb.’ – Regine.
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Hoofdstuk 5 -
Mijn ervaringen met entheogene middelen
Ayahuasca
Ayahuasca is een brouwsel of thee die meestal gemaakt wordt van een liaan genaamd 
Banisteriopsis Caapi, in combinatie met het blad van de plant Psychotria Viridis. De 
MAO-remmer in de liaan zorgt ervoor dat de DMT (dimethyltryptamine) in de blaadjes 
(ook) oraal actief is. 

De thee speelt een centrale rol in de spirituele, religieuze en culturele tradities van inheemse 
volkeren in het Amazonegebied van Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia en Brazilië. 
Ayahuasca wordt ook wel the vine of the souls of de liaan der zielen genoemd. Het wordt 
gebruikt voor sjamanistische en spirituele doeleinden en staat bekend om haar krachtige 
helende werking.

Ayahuasca heb ik altijd in een ceremoniële setting gebruikt bij organisaties die daar gespe-
cialiseerd in zijn. Hoewel ayahuasca zelf te maken is, raad ik, gezien de krachtige werking 
ervan, iedereen aan dit onder begeleiding te doen.

Bij ayahuasca is het heel normaal dat je moet overgeven. Voor veel mensen is dit een naar 
beeld, maar als je eenmaal in de verhoogde staat van bewustzijn bent, begrijp je meteen 
de functie hiervan. Het is veelal nodig om letterlijk de energetische troep uit je systeem te 
gooien. Het brouwsel heeft een zeer onaangename smaak en het proces waar je door-
heen gaat kan heel onplezierig zijn. Een ongemak dat kennelijk nodig is om tot je diepere 
laag te komen. Iedereen heeft tijdens de ceremonie een eigen emmer, want het overgeven 
gebeurt vaak totaal onverwacht en op pittige wijze.

Wat voor paddenstoelen en truffels geldt, geldt ook voor ayahuasca: je krijgt wat je aan 
kunt en ayahuasca is een oeroud medicijn dat zorgt voor heling en inzichten in je diepere 
wezen. Je komt letterlijk in contact met je goddelijke zelf, maar ook kun je ervaren hoe je 
verbonden bent met het grotere geheel. Voor mij zijn het ook altijd heel letterlijke ervaringen 
geweest, omdat het precies is wat het is.

Men zegt vaak dat Mother Ayahuasca de mensen roept. Dus als dit bij jou gebeurt, dan 
moedig ik je van harte aan om je eigen ervaringen op te gaan doen met dit prachtige medicijn, 
gegeven door Moeder Natuur.

Kijk voor meer informatie op:
www.ayahuasca.nl  
www.proceswerk.nl  
www.degewijdereis.nl

http://www.ayahuasca.nl
http://www.proceswerk.nl
https://www.degewijdereis.nl


Iboga
Iboga wordt gemaakt van de bast van de wortel van een struikachtige boom uit West- en 
Centraal-Afrika, de Tabernanthe iboga. Dit medicijn wordt ook gebruikt tijdens initiaties van 
jongens die klaar zijn om man te worden. Het is een middel dat je op zeer krachtige wijze 
confronteert met je ego en dat aarding brengt. Iboga wordt ook wel de wortel van de aarde 
genoemd en heeft een andere werking dan ayahuasca. Waar ayahuasca een vriendelijke 
weg is naar het doorzien van je ego en het helen van je pijn, is iboga het tegenovergestelde, 
althans zo heb ik het ervaren. Iboga is direct en confronterend, maar zeer effectief.

Iboga wordt in klinieken over de hele wereld gebruikt om mensen van een ernstige versla-
ving af te helpen. Verslaving is altijd het werk van een sterk ego en daar is dus een sterk 
middel voor nodig. De iboga helpt je je eigen ego te doorzien, wat in het geval van verslaving 
doorgaans zeer confronterend is.

Iboga wordt vermalen tot een soort zaagsel waarvan je tijdens de ceremonie ongeveer een 
lepel per uur krijgt toegediend. Het heeft net als ayahuasca een zeer onaangename, bittere 
smaak. Ook van iboga ga je doorgaans overgeven en ik heb het ervaren als een medicijn 
waarbij je nog veel meer naar binnen wordt gekeerd dan met ayahuasca. Waar ik me met 
ayahuasca verbonden voelde met de mensen om mij heen, heb ik bij iboga het tegenover-
gestelde ervaren. 

De iboga-ceremonie die ik heb gedaan, is gebaseerd op de traditie van de Bwiti tribe in 
Gabon. In dat land wordt de heilige ibogaboom aangemerkt als een nationale schat en de 
ceremonie is gebaseerd op het ritueel van dood en geboorte. De ceremonie bestaat uit vijf 
dagen van rituelen en muziek, waarop ik oneindig gedanst heb zodra ik ertoe in staat was.

Kambo
Kambo is een krachtig geneesmiddel dat geproduceerd wordt door een boomkikker uit het 
Amazonegebied, de Phyllomedusa bicolor. Sommige indianenstammen rond de Amazone 
behandelen al eeuwenlang hun ziekten en kwalen met dit medicijn. Via kleine, in de huid 
gebrande gaatjes wordt het slijm van de kikker in de bloedcirculatie gebracht, waarna het 
zijn werk door het hele lichaam kan doen.

Kambo is naar mijn mening een soort detox van je lijf. Ik heb het mogen ervaren onder 
begeleiding van een zeer bijzondere sjamaan. Vlak voordat de brandwondjes worden 
gemaakt (wat overigens niet pijnlijk is) drink je twee liter water op een nuchtere maag. 
Zodra het medicijn gaat werken, en dat is vrij snel, word je in no-time heel ziek en moet je 
intens overgeven. Je kunt een opgeblazen gezicht krijgen; na vijftien minuten is het heftigste 
voorbij. Bij mij duurde het nog een goed uur voordat ik mezelf weer een beetje oké voelde. 

Tijdens de Kambo kwam ik niet in een staat van verhoogd bewustzijn en ik heb het alleen 
als een zeer krachtige detox ervaren.
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Bufo
Bufo is een afscheiding afkomstig van een pad, de bufo alvarius, die leeft in de woestijn 
van Mexico en de Verenigde Staten. De werking van deze afscheiding is 5-MeO-DMT. Een 
zeer krachtige DMT-soort die zorgt voor een ervaring die zo sterk is dat je je er achteraf 
nauwelijks iets van kunt herinneren. 

De afscheiding van de pad wordt gedroogd tot een soort hars en die inhaleer je heel lang-
zaam totdat je compleet out gaat. Dan kan er van alles gebeuren, maar de reacties zijn 
doorgaans heel heftig. Er wordt geschreeuwd en mensen kunnen echt oerkreten slaken. 
Niemand weet overigens naderhand dat ze dit gedaan hebben. 

Mijn bufo-ervaringen zijn de meest krachtige ervaringen met entheogene middelen 
geweest die ik heb gehad.

Ik heb gemerkt dat deze ervaringen mijn systeem behoorlijk gereset hebben naar een 
hoger bewustzijnsniveau, al kan ik me er feitelijk weinig van herinneren. Wat ik wel weet is 
dat mijn leven na de bufo nog meer richting heeft gekregen en het heeft me in het dagelijkse 
leven nog krachtiger gemaakt. 

Ik beschrijf mijn bufo-ervaringen als een one way ticket to the centre of the universe. 

Bufo is zo heftig dat het mijns inziens altijd gebruikt moet worden onder begeleiding van 
een sjamaan en er zijn er maar weinigen die dit doen. Verdiep je hier goed in alvorens er 
mee te starten!

Wil je meer weten over de paddenstoelen-ceremonies die ik samen met Anselma Prins 
begeleid voor zelfbewuste vrouwen? Of ben je geinteresseerd in de microdosering? Stuur 
ons een mail via info@vrouwenmetlef.nu zodat we kunnen kennismaken en afstemmen of 
een paddenstoelenceremonie of microdosering klopt op jouw pad. 




