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Wat houdt de reis met de Truffel in? In het kort is het een vriendelijke, toegankelijke
natuurmagie-belevingsreis, waarin we ons openen en onze psyche meer integreren in de
natuur.

Wat is de Truffel?

Truffels zijn ondergronds groeiende paddenstoelen, die zoals bekend een delicatesse zijn.
De truffel kan normaal uitgroeien tot paddo, maar als het te droog is, blijft het truffel. Er zijn
ook ‘Magische Truffels’, een krachtige en fijne vorm van ‘plant medicine’. Die zijn vooral
bekend door de aanwezigheid van psilocybine als werkzame stof. Het is dezelfde stof als in
paddo’s. Psilocybine wordt door tientallen schimmelsoorten geproduceerd. Bij inname
verandert ons lichaam de psilocybine in psilocine dat verschillende receptoren in ons brein
beïnvloedt. De stof komt voor in verschillende soorten paddenstoelen en dus ook in
Magische Truffels.

Er zijn vele Magische Truffelsoorten. Wij reizen met de Sclerotia Hydra, de ‘meerkoppige
slang’. In de intake zullen we vertellen over haar specifieke werking.

Hieronder volgt meer informatie die van toepassing is op alle truffelsoorten.

In welk ‘hokje’ kan ik dit plaatsen?

Er zijn veel mensen die de stof beschouwen als een entheogeen. Dit betekent letterlijk
‘afkomstig van de god in ons zelf’, en deze term wordt gebruikt om psychoactieve stoffen
aan te duiden die in een spirituele context worden gebruikt. Hoe lang en hoe intensief een
entheogeen werkt hangt af van veel factoren, zoals de hoeveelheid die we innemen, de
gemoedstoestand en omgevingsfactoren. Vaak is de associatie ‘hallucinerend’. Welnu, het
werkt zeker ‘geestverruimend’, omdat psilocybine psycho-actief is. Maar ga je ervan
hallucineren? Nee, zeker niet, tenzij je een extreme portie zou nemen. Wat we niet doen
natuurlijk.

Het is anders dan bv. ayahuasca. Die laatste trekt je echt ergens in mee. De Truffel is
meestal vriendelijker en subtieler. Bovendien blijf jij aan de ’schuifjes zitten’: je kunt je
ervaring temperen, of versterken.

De intenties van de reis zijn:
·         Om onze waarneming te verruimen.
·         Los te laten wat ons niet meer dient.
·         Dichterbij ons echte zelf te komen.



·         De magie van de interactieve natuur te voelen, en te verankeren in ons
lichaam

en wezen.
. Ons voorstellingsvermogen en psyche ankeren in de natuur.
·         Inzichten krijgen in de werking van onze geest.

Het is onze intentie om moeiteloze heling en integratie te laten plaatsvinden, waarbij de
levende en echte interactie met de natuur centraal staat. Het ervaren van de magische
interactieve natuur, niet als een fantastische voorstelling in de geest, maar als daadwerkelijk
ervaarbaar en reëel fenomeen – één dat natuurlijk is en toch zo ver van onze realiteit af lijkt
te staan (voor een groot deel van de mensheid tenminste).

Opzet van de reis

We bouwen het heel rustig op. We geven uitleg, openen de space, gaan stevig gronden,
wortelen en aarden. We zetten als groep de energie.

Wie wil kan eerst wat rapé (een mengsel van kruiden en zuivere tabak, uit het
Amazone-gebied) nemen om helemaal aanwezig te zijn en onze ‘mind te gronden’. Daarna
nemen we de Truffel. De portie stemmen we heel zorgvuldig af met je.

De truffel gaat werken (zeker op een lege maag) na zo’n 20 à 40 minuten. Hoogtepunt van
de reis is na zo’n 1,5 uur, en de hele reis duurt zo’n 4 á 5 uur. Dit is per persoon ook
verschillend. Maar vergeet de tijd maar lekker 😊

We hebben geen vaste rituelen of uitdrukkingsvormen voor deze samenkomst en reis vooraf
bepaald, behalve een volgorde van praktische activiteiten. Het ontvouwt zich, met spontane
expressie. Wij herhalen dus ook niet per se bestaande gebruiken – wij nemen het mooie
ervan mee in wat we doen en ook ruimte te bieden aan spontane uitingen. Daar ligt voor ons
de sleutel in het helemaal mens zijn, op een nieuwe manier.

Nobele stilte

We nemen elke reis (zoveel mogelijk) een nobele stilte in acht. Een stilte waarbij er niet met
elkaar gekletst wordt, en waarbij er bewust nauwelijks de verbale communicatie met elkaar
wordt gezocht. Het is echter geen strikte stilte-retraite. Er is dus wel degelijk ruimte voor
klanken, lachen, plezier en non verbale expressie wanneer deze ontstaat. En enkele korte
opmerkingen naar elkaar. Maar dus geen gesprekken tot na de reis.
Waarlijk een mooie oefening om ons vaak eindeloze commentaar op wat we allemaal zien
en meemaken ‘ns los te laten.

Voor wie?

Het is voor alle deelnemers van de retraite. Ervaring met ‘Plant Medicine’ is niet per se
noodzakelijk. Contra-indicaties zijn met name medicatiegebruik of psychische/psychiatrische



factoren. Dit nemen we heel zorgvuldig door met je in de intake die na aanmelding
plaatsvindt.

De natuurlijke intelligentie

Gaia-Sophia, onze super-natuurlijke en intra-natuurlijke levende Moeder Aarde, begeleidt
onze reis en onze heelwording, waarbij er moeiteloze heling kan plaatsvinden, zonder hard
werken. Een plotselinge doorbraak, in plaats van ijverig werken en door modder heen
ploeteren. Dit neemt niet weg dat er momenten zijn die een meer persoonlijk en
therapeutisch aspect kunnen aannemen. Ook hier is ruimte voor tijdens deze reis. Echter, er
ligt een risico op de loer dat bij een te sterk naar binnen gekeerde reis, er een loopje met je
wordt genomen (vanuit de dynamieken voortkomend uit de geest) en je in een vicieuze cirkel
beweegt, als iemand die zijn eigen schaduw achterna blijft jagen, zonder succes. Een sterk
naar binnen gekeerde reis kan haar vruchten afwerpen, maar dit gaat vaak gepaard met
hard werken en ploeteren. En dat hoeft niet. Door de reis anders in te gaan en in de reis de
natuur te betrekken, neemt de reis een transpersoonlijke toon aan. Een reis die wonderlijk is
en waarbij spontane heling kan plaatsvinden.

Onze ervaring

Marnix Lamers reist sinds 2007 geregeld met Plant Medicine: ayahuasca, huachuma, paddo
en truffel. En heeft ook ervaring met de Bufo en 5-meo-DMT. Sinds 2019 begeleidt hij
groepen in het reizen met de Sclerotia Hydra-truffel, vooral in de natuur.

Heidi Gundel heeft ook ruime ervaring met Plant Medicine, zoals cannabis, ayahuasca,
paddo’s, bufo alvarius (5-meo-DMT) en truffel.

Voorbereiding, integratie, nazorg

In de intake stemmen we af hoe jij met de Truffel wilt reizen. En of er voor jou
contra-indicaties zijn. Bovendien delen we intenties.

Let op je lichaam, let op je geest. Overweeg ter voorbereiding om extra rust nemen (zowel in
je slaap als daarbuiten), te mediteren, te schrijven in een dagboek en om je intentie te
richten. Hoe kun je je intentie zo formuleren, dat die het persoonlijke overstijgt – maar wel
helemaal klopt ook voor jouzelf.

Volg de aanwijzingen die je lichaam geeft. Hoe wil het zich echt voeden?

Neem rust na de retraite. Ga niet dinsdag weer hard aan de slag. Let en zorg extra goed
op/voor jezelf. Je kunt ons benaderen met vragen via mail of telefoon.

Op donderdagavond 24 juni (20-21 uur) komen we online tezamen om het integratieproces
van de hele retraite samen te delen en te beleven, en gezamenlijk af te sluiten.



Bijlage: psilocybine maakt je opener

Iets wat insiders al lang wisten is ook door wetenschappers van de Johns Hopkins
universiteit in Baltimore bevestigd: psilocybine maakt je opener. Een onderzoek,
gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Journal of Psychopharmacology, laat zien dat
mensen die psilocybine gebruiken verschillende positieve effecten ervaren. Het onderzoek is
gedaan aan de hand van het gebruik van magic mushrooms. De paddo bevat dezelfde
werkzame stof als de Magische Truffel. De resultaten van het onderzoek zijn dus ook van
toepassing op Magische truffels.

Wat betekent dit concreet? Met ‘opener’ bedoelt men eigenschappen zoals
voorstellingsvermogen, esthetiek, gevoelens, abstracte ideeën en een algemene ruime
geest. De veranderingen in deze eigenschappen zijn gemeten met een wetenschappelijk
valide en wereldwijd gebruikte vragenlijst. De uitkomst is vergeleken met een groep
gezonde, volwassen niet-gebruikers.

De deelnemers aan de studie werden enkele maanden na het experiment opnieuw
beoordeeld op hun persoonlijkheid. Hieruit bleek dat de psilocybine een positieve blijvende
invloed had op de deelnemers.


