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VERKLARING 
Deelname M I C R O D O S E R I N G

Hierbij verklaar ik, (naam)                                               , 
dat ik de komende tien weken deelneem aan een microdosering-groep bij Vrouwen 
met LEF. Ik doe dit vrijwillig en volledig op mijn eigen verantwoordelijkheid. 
Deelname aan deze groep komt voort uit een verlangen om te groeien als mens 
in mijn bewustzijn. Ik ben me ervan bewust dat het gebruik van paddenstoelen, 
met de werkzame stof psilocybine, invloed kan hebben op mijn functioneren. 

Ik heb alle beschikbare informatie goed doorgenomen. Ik doe dit niet vanuit 
een therapeutische achtergrond of vraag.

Ik gebruik geen lithium of tramadol en ook weet ik dat er geen sprake is van 
kleurenblindheid bij mij. In geval van angststoornissen heb ik contact gehad 
met Vrouwen met LEF en samen de risico’s afgewogen.

Ik zal zorgvuldig omgaan met de middelen die door Vrouwen met LEF aan mij ver-
strekt worden en ik zal me houden aan het microdoseringsprotocol dat door 
Vrouwen met LEF gehanteerd wordt: twee keer per week een dosering die varieert 
van 0,05 tot 0,25 gram waarbij er altijd minimaal twee dagen tussen zit. 

Vrouwen met LEF is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het ontvangen 
en opbergen van de benodigde capsules.

Als ik vragen heb of onzeker ben over de werking van de paddenstoelen dan neem 
ik contact op met Vrouwen met LEF.

Datum        Handtekening

Het gebruik van paddenstoelen voor microdosering bevindt zich in een grijs gebied. Vrouwen met LEF neemt een welbewust risico om met deze 
prachtige natuurlijke medicijnen te werken als ondersteuning aan het proces van bewustzijnsontwikkeling. Wij vertrouwen erop dat ook jij bewust 
en gepast omgaat met dit risico en wijzen je erop dat Vrouwen met LEF op generlei wijze aansprakelijk kan worden voor welke effecten | gevolgen 
in welke vorm of hoedanigheid dan ook.


