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Witaj
Chcę, żebyś po przeczytaniu tego dokumentu, miał pełną
wiedzę o tym, jak wygląda mikro dawkowanie
psychodelików.
W żaden jednak sposób nie chcę Cię zachęcić do jego
stosowania.
Posiadanie substancji psychoaktywnych w Polsce jest
nielegalne, a samo mikro dawkowanie nie jest jeszcze
wystarczająco przebadane.
Jesteś w 100% odpowiedzialny za to jak wykorzystasz tą
wiedzę.
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Czym jest i skąd wzięło się mikro dawkowanie?
Pierwszy raz o mikro dawkowaniu wspominał sam Albert
Hoffman, który uznał, iż niskie dawki LSD przyjmowane
regularnie, mogą korzystnie wpływać na nastrój, oraz
poprawiać zdolności kognitywne.
Kilkadziesiąt lat później, niemalże to samo potwierdził
legendarny już amerykański psycholog i pisarz, James
Fadiman.
Kiedy kilka lat temu do opinii publicznej dostała się wieść iż
naukowcy, inżynierowie oraz biznesmeni z Doliny
Krzemowej regularnie wspomagają się psychodelikami, na
świecie powstał trend, który dopiero nabiera rozpędu.
Mikrodozowanie z tematu tabu stało się godnym
tematem dla Forbesa czy dla najpopularniejszych na
świecie podcasterów takich jak Tim Ferriss, czy Joe
Rogan.
Pomimo rosnącej popularności, w sieci istnieje wciąż wiele
sprzecznych informacji i poradników o tym, jak mikro
dawkować.

Moim celem jest przybliżenie tematu przede wszystkim
osobie, która nie chce karmić się ogromem często
sprzecznych ze sobą informacji oraz chce wyrobić sobie
swoje własne zdanie.
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Zagrożenia i korzyści
Największym zagrożeniem w Polsce jest zdecydowanie
prawo.
Chciałbym podkreślić to dobitnie-posiadanie w Polsce
LSD czy grzybów/trufli jest nielegalne! Robisz to tylko i
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Co do reszty zagrożeń to częściowo pokrywają się z moim
artykułem także radzę się zapoznać (tutaj link). Dodatkowo
warto mieć na uwadze jedną rzecz.
Zanim DOKŁADNIE nie poznasz swojej dawki i tego jak na
nią reagujesz, nawet nie myśl żeby prowadzić samochód
albo obsługiwać rzeczy, którymi mógłbyś zrobić sobie lub
komuś krzywdę.
O ile psychodeliki same w sobie praktycznie nie uzależniają,
to uważaj aby nie wyrobić w sobie postawy, że samo mikro
dawkowanie rozwiąże wszystkie Twoje problemy. (sam
popełniłem ten błąd, szerzej opisałem go tutaj)

4

Lista korzyści jest znacznie dłuższa
-poprawa nastroju
-poczucie spokoju wewnętrznego
-poprawiona koncentracja, częstsze osiąganie stanu FLOW
-większa odporność na stres
-zastrzyk energii (zniknęła popołudniowa chęć na drzemkę)
-wzrost kreatywności
-szybsze myślenie
-bardzo wyraźne sny
-większa samoświadomość (łatwiejsze i szybsze
wprowadzanie zmian)
-lepsze relacje z innymi ludźmi
-dystans do własnych emocji i myśli
-większe skupienie na rzeczach "ważnych"
-większa odporność na ból (patrz tutaj)
-większa produktywność
-poczucie ciągłego "wypluwania" pomysłów i rozwiązań
I wiele, wiele więcej. Jak w przypadku każdego
psychodeliku lista ta u każdego człowieka będzie nieco
inna.
Moje szersze podsumowania znajdziesz tutaj
1.Mikrodawkowałem psychodeliki 30 dni. 9 wniosków i
podsumowanie [koszt, tabelki, wykresy]
2.Mikrodawkowałem psychodeliki 6 miesięcy.
Podsumowanie
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LSD czy Psylocybina?
Dlaczego tylko te dwie? Bo nie mam zamiaru wypowiadać
się, na tematy których nie znam z własnego
doświadczenia.
Jeśli zastanawiasz się, czy wybrać LSD, czy grzyby to
teoretycznie przyjmuje się taki podział:
LSD-jeśli zależy CI na byciu produktywnym, skupionym,
spędzasz czas w środowisku, gdzie jest dużo ludzi z
którymi musisz wchodzić w interakcje.
Psylocybina-jeśli chcesz skupić się bardziej na sobie i
swoich emocjach, poprawić nastrój, spojrzeć z większym
optymizmem w kierunku nadchodzącej przyszłości.
W praktyce u każdego może to wyglądać inaczej.
Miej po prostu na uwadze, że jeśli po X tygodniach
będziesz czuł, że mikrodozowanie LSD “to nie to” to
prawdopodobnie jesteś osobą, które lepiej zareaguje
na grzyby.
Ja dozując trufle odczuwałem pozytywne cechy
charakterystyczne dla psylocybiny jak i LSD.
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Gdzie ludzie je dostają?

newatlas.com

LSD-na ulicy, w darkwebie. W obu przypadkach musisz
zdać się na wiedzę bądź niewiedze dilera.
Jeśli nie masz zaufanego dostawcy, to po pierwsze nie
wiesz co tak naprawdę kupujesz (możesz to sprawdzić za
pomocą testów SIN), po drugie nie wiesz ile naprawdę
LSD jest na kartoniku.
Problem z tym drugim polega na tym, że nawet jeśli
określisz swojego sweet spota to po tym, jak skończy
Ci się materiał i będziesz kupować nowy, istnieje
szansa, że stężenie LSD będzie inne więc będziesz
musiał go szukać na nowo.
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Psylocybina-tutaj jest trochę większe pole do popisu.
Po pierwsze growkity. Możesz zamówić taki na jednej ze
stron i wyjdzie Ci z tego mikro dawkowania na pół życia.
Dopóki grzyby nie urosną, wszystko jest legalne. Koszt?
Około 200zł.
Problem polega na tym, że nie każdy ma czas (kilka
tygodni) ani umiejętności, aby się z tym bawić.
Same grzyby potrafią również wydzielać nieprzyjemny
zapach oraz cieżko je ukryć przed innymi domownikami
gdyż potrzebują dostępu do światła oraz muszą być
regularnie wietrzone.
Rozwiązanie?
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Psychodeliczne trufle z Holandii.
Hermetycznie zapakowane, podzielone i stworzone wprost
do mikro dawkowania. Dodatkowo trufle w samej Holandii
są legalne, więc masz pewność co do jakości.

Kolega mieszkający w Holandii zreszta nie tylko on
bardzo zachwalał ProviThor(link). Osobiście mogę
potwierdzić jego słowa.
Składając zamówienie z mojego linka, powinna
wyskoczyć Ci nieco niższa cena. W razie bardziej
szczegółowych pytań, Lilli (formularz kontakt na jej
stronie) chętnie odpowie na Twoje pytania.
Trufle możesz kupić pod tym linkiem
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Jedna porcja to zalecana dawka 1g (ale o tym potem).
Uwaga! To że trufle są legalne w Holandii, nie znaczy
oczywiście, że są legalne w Polsce.
Legalnie posiadać je możesz jedynie tam ale to chyba jasne
:)
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Przygotowanie materiału i przechowywanie
LSD
Będziesz potrzebować:
- LSD w formie papierka
- Plastikową strzykawkę 100ml lub większą
- Wodę destylowaną / wódkę (zalecam wodę)
- Czysty pojemnik z ograniczonym dostępem do światła
Przygotowanie strzykawki do odmierzania dokładnych
dawek:
1. Wyjmij tłok ze strzykawki
2. Umieść w korpusie strzykawki kartonik nasączony LSD
3. Wsuń tłok z powrotem do strzykawki
4. Zaciągnij do strzykawki wodą do końca miarki
5. Strzykawkę umieść w lodówce i odczekaj 24 godziny
6. Przelej substancje do pojemnika.
Tym sposobem zawarta w kartoniku substancja rozpuści
się w wodzie, umożliwiając dokładne dozowanie.
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Możemy teraz w prosty sposób z proporcji obliczyć ile LSD
znajduje się w mililitrze wody np. jeżeli użyliśmy strzykawki,
która ma 100ml i kartonika zawierającego 100μg to 1ml
wody zawiera 1ug LSD i tyle też ml ponownie zaciągasz do
strzykawki.
Płyn przyjmujesz doustnie, najlepiej przez chwile potrzymać
w ustach (kilka minut), a następnie połknąć.
Jeśli nie wiesz, ile jest LSD na kartoniku, przyjmij, że
jest między 100-125ug. Zrób wszystko tak jak powyżej, po
czym odmierz 10ug i zobacz jakie są efekty.
W zależności od efektów, przy kolejnym dozowaniu
zmniejszaj/zwiększaj dawkę, do momentu aż nie uzyskasz
zadowalającego działania.

zmescience.com
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Przygotowanie grzybów/trufli
Będziesz potrzebować
-grzybów lub trufli(link)
-kapsułek
-dobrej wagi
-kapsułkownicy (opcjonalnie)
Grzyby- zbierasz, suszysz (kładziesz na karton, na to
grzyby i na nie ręcznik papierowy aż nie uschną na wiór)
wkładasz w kapsułki po około ~100/200mg prochu i
sprawdzasz jak na Ciebie działa. Jeśli znajdziesz już
swoją dawkę to za pomocą kapsułkownicy wypełniasz
pozostałe kapsułki.
Trufle-te, o których pisałem, około 3 miesiące mogą leżeć
w lodówce, potem należy je ususzyć i wsadzić do
kapsułek.
UWAGA! NIE POPEŁNIJ MOJEGO BŁĘDU
Po zamrożeniu świeżych trufli pokrył je dziwny nalot i
wyraźnie straciły swoją moc. Musiałem je niestety
wyrzucić. Suszenie to bezpieczniejsza opcja.
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Dawka
LSD-najczęściej stosowana dawka zawiera się między
10ug-20ug
Suszone grzyby-zależnie od grzybów, celuj od 0.1g
Trufle świeże/mrożone-docelowo pakowane są
hermetycznie w 1g porcje i od tego powinieneś zacząć.
Jeśli będzie za mocno, to zmniejszasz, i na odwrót.
U mnie najlepszą dawką okazał się przedział 0.20.25g czyli 4-5x mniej niż zalecana dawka!
Przy suszonych grzybach jest to 0.03g. Dlatego
pisałem o dobrej wadze :)
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Co się stanie jeśli wezmę za dużo?

Może zdarzyć się na początku, że weźmiesz za dużo.
Może się to skończyć "mikro tripem" lub wystąpieniem
którymś z poniższych objawów
-rozkojarzenie
-rozdrażnienie
-lęk
-problemy z koncentracją
-bezsenność
-zmęczenie psychiczne i fizyczne
Mijają one po maksymalnie kilku godzinach.
Kolejnym razem zmniejsz dawkę!
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Proces

Osobiście stosowałem protokół wspomnianego tu już
wcześniej Fadimana. Czyli pierwszego dnia bierzesz,
drugiego i trzeciego masz przerwę i obserwujesz efekty,
czwartego zaczynasz od początku.
Jak długo mikro dozujesz? Kwestia indywidualna, zaleca
się po pierwszym miesiącu zrobić przerwę i na spokojnie
ocenić jak to na nas działa. Dobrze? Źle? Może zmienić
substancje?
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Mikrodawkowanie a leki
Jeśli bierzesz jakieś leki i zastanawiasz się czy
powinieneś mikrodozować zapoznaj się z tymi linkami.
Link1 Link2
Pod żadnym pozorem nie podejmuj samodzielnie
decyzji o przerwaniu zażywania przepisanych przez
lekarza leków tylko po to aby zacząć
mikrodawkować!

verywellmind.com
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Mikrodawkowanie a suplementacja
Przy mikrodozowaniu wiele osób chwali sobie dodatkową
suplementacje:
-L-teaniny ~200mg na dobę.
Sprawdziłem i polecam.
Negatywny wpływ stresu został niesamowicie osłabiony.
Nigdy nie czułem się tak swobodnie w obliczu tylu
przeciwności losu jakie mnie ostatnio spotkały.
Dodatkowo lteanina niweluje negatywny wpływ kofeiny
na mikrodawkę który objawiał się u mnie uczuciem
niepokoju i rozdrażnienia.
Stosuję polecaną lteanine z bulkpowders. Oprócz
ceny(kilkanaście groszy za porcję) zaletą jest bardzo
wygodna miarka dołączona do opakowania co przy 200
miligramach jest dość istotne :). Link do sklepu tutaj
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Lions mane + niacyna (dawki indywidualne)
Czyli zestaw z protokołu Stametsa.
Jeszcze go nie sprawdziłem, ale jeśli tak się stanie
dokonam kolejnej aktualizacji i wyślę Ci na maila.
Czemu akurat to połączenie?
Soplówka ma potwierdzony naukowo pozytywny wpływ
na działanie mózgu. W skrócie tworzy nowe połączenia
neuronowe i zwiększa plastyczność mózgu.
W praktyce ludzie piszą o poprawie zdolności
kognitywnych, mniejszym "brain fogu" czy lepszym
nastroju. Bardzo dobrze "podbija" działanie
mikrodawek.
Dobrej jakości soplówkę można kupić tutaj.
Na kod terapianowoczesna dostaniesz 10% rabatu
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Niacyna
Niacyna poprzez swoje działanie pozwala pozostałym
składnikom (psychodelik + lions mane) dotrzeć do
większych obszarów mózgu. Dodatkowo sama w sobie
powoduje między innymi poprawę nastroju.
Uwaga. Przy wyższych dawkach może wystąpić efekt "flush"
który objawia się zaczerwienieniem twarzy przez godzinę dwie.
Niacynę dobrej jakości możesz kupić tutaj
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Odpowiedni mindset
Psychodeliki nie zrobią roboty za Ciebie. Jeśli chcesz zwiększyć
potencjał mikrodawkowania tak mocno jak się da, musisz
zadbać o mindset.
Zacznij od intencji. Po co mikrodawkujesz? Jaki konkretnie
efekt chcesz uzyskać? Pomoże Ci w tym "koło życia"
które opisałem tutaj.
Wprowadź GTD. Podczas mikrodawkowania Twoja głowa
zacznie wypluwać masę nowych pomysłów. Jeśli nie będziesz
ich przechowywał w "bezpiecznym" miejscu to albo je
utracisz albo ich natłok spowoduje niepotrzebny stres i
napięcie.
Umacniaj nowe nawyki. Zacznij od dopaminowego detoksu
lub konkretnie od ograniczenia social mediów
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Monitorować swój nastrój możesz chociażby za pomocą
aplikacji Daylio. U mnie wyglądało to tak

Koniec
Jeśli będziesz miał problem z czymkolwiek podczas
całego procesu śmiało pisz do mnie na
kontakt@terapianowoczesna.pl
Zapewniam pełną anonimowość.
Powodzenia
Mateusz z terapianowoczesna.pl
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