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Microdosing Magic Truffels 
 
Wat is microdoseren? 

Microdoseren houdt in dat je een hele lage dosering van een psychedelische stof neemt gedurende 
een periode. In dit geval verse Magic Truffles. Deze dosering is zo laag dat er geen hallucinerende 
effecten worden waargenomen maar kunnen ze wel een merkbare positieve invloed hebben op je 
leven. 
 
De Magic Truffles geven een natuurlijke innerlijke rust. We gaan beter functioneren, kunnen helder 
denken en zijn vol energie. De stress verdwijnt, spanningen verminderen of lossen zelfs op. 
Onderzoek wijst uit dat periodiek microdoseren ook helpt om stress en spanning te voorkomen. 
 
Magic Truffles is een 100% biologisch en natuurlijk product. 

 
Wat zijn Magic Truffles? 
Magic Truffles zijn een compacte massa van verhard mycelium. Mycelium is een schimmel wat zich in 
de grond bevindt op de plek waar paddenstoelen groeien. De Magic Truffles bevatten de stof 
Psilocybine. Dit stofje zorgt ervoor dat de neurale connectiviteit wordt verhoogd, omdat nieuwe 
verbindingen tussen verschillende hersengebieden worden gestimuleerd en dat ondersteunt het 
overwinnen van angsten en depressies. 

 
Hoe te gebruiken? 
 

    

Begin van de dag 
Neem de dosering bij 
voorkeur tijdens het 

ontbijt. 

1 dosis 
Knip één dosis uit de 

strip in de verpakking. 

Glas water 
Slik één portie door 
zonder te kauwen. 

Bewaren 
Bewaar de truffels in 

de koelkast. 

 
Wanneer niet gebruiken? 

- Onder de 18 jaar 
- In combinatie met alcohol en/ of drugs 
- In combinatie met medicatie en/ of antidepressiva 
- Tijdens zwangerschap en/ of het geven van borstvoeding 
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Schema 
Het wordt aanbevolen om de microdosis in te nemen volgens een schema. Volg hierin je gevoel. 
De regel is dat je altijd minimaal 1 dag tussen de doseringen laat om tolerantie te voorkomen.  
Na 1 tot 2 maanden neem je 2 tot 4 weken rust voor je systeem om te kunnen resetten. 
 

Schema 1 
Dag 1: Dosering 
Dag 2: Overgangsdag 
Dag 3: Normaal 
Dag 4: Dosering, etc. 

Schema 2 
Dag 1: Dosering 
Dag 2: Dosering 
Dag 3: Overgangsdag 
Dag 4: Normaal 
Dag 5: Dosering, etc. 

 
Schema 3 
Dag 1: Dosering 
Dag 2: Overgangsdag 
Dag 3: Dosering 
Dag 4: Overgangsdag, etc. 

Schema 4 
Intuïtief microdoseren.  
Met als enige regel dat je altijd minimaal 1 dag 
tussen de doseringen laat. 

 

 
Dosering 
Je kunt de eerste keer gerust beginnen met een hele dosis (1 gram). Mocht je gevoelsmatig toch 
liever beginnen met een halve dosis of misschien zelf een kwart, dan kun je dat gewoon doen. De een 
is nou eenmaal gevoeliger als de ander. Kom er zo achter bij welke dosis jij je prettig voelt. 
 
Wij raden aan om de eerste keer te microdoseren op een dag vrij van werk en sociale verplichtingen. 
Zo kun je eventueel rusten als je voelt dat je dit nodig hebt. Het kan namelijk voorkomen dat je een 
gevoel van vermoeidheid krijgt. Mogelijk omdat je meer bewust of onbewust aan het verwerken 
bent. 
 
1 strip bevat 6 x 1 gram verse truffels (de hoeveelheid kan een minimale afwijking hebben). 

 
Intentie zetten 
Geef meer betekenis aan je microdose ervaring door het zetten van een intentie. De kracht van 
intenties zetten is dat het je mind richting geeft. Bij het bedenken van je intentie, kun je jezelf de 
volgende vraag stellen: Hoe wil ik me aan het eind van de dag voelen? 
 
 
 
 

“Our intention creates our reality” 
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RAW Cacao 
 
Wat is rauwe cacao en wat is het verschil met chocolade? 
Rauwe cacao wordt door middel van koude perstechnieken uit de cacaoboon geperst. Hierbij wordt 
het cacaoboter, het vette gedeelte van de boon verwijderd. Bij chocolade gebeurt dit niet en worden 
er suikers toegevoegd. De smaak van onbewerkte cacao is dan ook niet te vergelijken met chocolade. 
De smaak is bitterder en droger. 

 
Wat zijn de voordelen van rauwe cacao? 
Het voordeel van rauwe cacao is dat het nog boordevol vitaminen, mineralen, antioxidanten, 
flavonoïden en theobromine zit. Deze stofjes zijn heel gezond en daarom wordt rauwe cacao ook wel 
gezien als superfood. Het heeft een gunstig effect op je hart en vaatstelsel en kan stress doen 
verminderen. Je krijgt de meeste voordelen van cacao door het regelmatig te drinken. 
Let erop dat cacao licht uitdrogend is, drink dus voldoende water om eventuele hoofdpijn te 
voorkomen. 
 

  Cacao helpt je om van je hoofd naar je hart te gaan  

De cacao wordt gemaakt van 100% natuurlijke en biologisch Criollo cacaobonen uit Peru. 
Deze cacaoboon is bekend als de ‘koningin van de cacao’s’ vanwege haar hoge kwaliteit, zowel voor 
de smaak als voor de gezondheid. 

 
Recept Cacao met havermelk 

 
20 gr. rauwe cacao 

| 
Scheut heet water 

| 
Agavesiroop, ahornsiroop, honing of kokosbloesemsuiker (optioneel) 

| 
Havermelk (een die goed schuimt) 

 
Verwarm de cacao in een pannetje op de laagste stand en voeg een scheut heet water toe. Blijf goed 

roeren tot alle cacao gesmolten is en voeg eventueel een zoetmaker toe. 
 

-Als rauwe cacao te intens voor je is kun je deze zoeter maken met bijvoorbeeld agavesiroop, 

ahornsiroop, honing of kokosbloesemsuiker- 

Roer alles goed door en schenk de cacao in een glas. Gebruik een havermelk die goed schuimt en 
voeg dit toe aan het glas met cacao. Enjoy! 

 

Bekijk het instructiefilmpje op Instagram: Cacao met havermelk 
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