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 Testset Immunologie/Hematologie (alleen voor testdoeleinden) 
De testset "Immunologie/Hematologie" is speciaal ontwikkeld om het 
immuunsysteem en het hematologische systeem te ondersteunen en te 
harmoniseren. Belastende veranderingen en blokkades op informatieniveau 
moeten worden opgeheven door het in evenwicht brengen, ondersteunen en 
harmoniseren van het immuunsysteem en het hematologische systeem. 

 
Procedure voor het testen: 
De blauwe ampullen met witte letters en de oranje ampullen met zwarte letters 
bevatten informatie over organen, orgaansystemen en componenten van het 
hematologische systeem en het immuunsysteem, die op specifieke 
frequentiepatronen worden getransporteerd en getest met een A-programma (192 
of 198) en dienovereenkomstig worden behandeld. De blauwe en oranje ampullen 
kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere ampullen van dezelfde kleur uit 
deze testset worden gebruikt, mits er een gemeenschappelijke resonantie is. 
 

De roze ampullen met zwarte letters bevatten harmoniserende informatie en worden 
getest en behandeld met een A-programma (192 of 198). Ze dienen om het 
immuunsysteem en het hematologische systeem in evenwicht te brengen, te 
ondersteunen en te harmoniseren. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere 
roze ampullen worden gebruikt, mits er een gemeenschappelijke resonantie is. 

 

Opmerking over KTT-digitaal: 

Ook in deze testset vindt u een automatische modus. U kunt de ampullen ook 
afzonderlijk testen met de knop "Individuele substanties testen". Houd er rekening 
mee dat de testmodus (A 192 of Ai 191) niet automatisch verandert, maar dat u 
deze voor elke test met een nieuwe testset moet controleren en handmatig moet 
instellen! 

Ampulinformatie: 
 
De ampullen bevatten frequentiepatronen die informatie overbrengen die 
thematisch en inhoudelijk overeenkomt met de respectievelijke opschriften op 
de ampullen. De informatie dient om het immuunsysteem en het hematologisch 
systeem in evenwicht te brengen, te ondersteunen en te harmoniseren. 

 
Blauwe ampullen met witte letters: 
Milt Bevat informatie over de milt als 

hematologisch en immunologisch 
orgaan, maar ook vanuit het oogpunt 
van de energetische betekenis van de 
milt in de TCM en de verbinding met het 
3e chakra in de Ayurveda-geneeskunde. 
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Lymfesysteem Bevat informatie over het lymfestelsel als 
geheel en zijn componenten. 

Beenmerg Bevat informatie over het beenmerg als 
de zetel van het hematopoëtische 
systeem. 

Thymus Bevat informatie over de thymus als 
orgaan van het immuunsysteem, maar 
ook vanuit het oogpunt van de 
energetische betekenis van de thymus en 
de verbinding met het 4e chakra in de 
Ayurveda-geneeskunde. 

Reticulo-endotheliaal systeem Bevat informatie over het reticulo-endo 
theliale systeem als onderdeel van het 
immuunsysteem. 

Mitochondriën Bevat informatie van mitochondriën, de 
ATP-producerende krachtpatsers van de 
cellen. 

Microbioom Bevat informatie over het microbioom en 
zijn componenten als essentieel onderdeel 
van het immuunsysteem. 

 
 
Oranje ampullen met zwarte letters: 

De oranje ampullen met zwarte letters bevatten frequentiepatronen die informatie 
transporteren die qua thema en inhoud overeenkomt met de respectievelijke opschriften 
op de ampullen. De informatie dient om het immuunsysteem en het hematologisch 
systeem in evenwicht te brengen, te ondersteunen en te harmoniseren. 

 
Roze ampullen met zwarte letters: 

Erytropoëse stimuleren Bevat informatie over erytropoëse stimuleren, 
en reguleren en balanceren van de vorming van 
erytrocyten. 

Leukopoëse stimuleren Bevat informatie die bedoeld is om 
myelopoëse, granulocytopoëse, monocyto-
poëse en lymfocytopoëse te ondersteunen 
en de productie van deze cellen in 
evenwicht te brengen en te reguleren. 

Trombopoëse stimuleren Bevat informatie die bedoeld is om trombocyto- 
poëse te stimuleren en de vorming van 
bloedplaatjes te reguleren en in evenwicht te 
brengen. 

Stressvermindering Bevat informatie die bedoeld is om te 
helpen bij stress, en om een kalmerende, 
balancerende en ontspannende werking te 
hebben. 
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Shock/trauma Bevat informatie om te helpen omgaan met 
trauma / schokkende gebeurtenissen uit het 
verleden. 

Vegetatieve ontregeling Bevat informatie die bedoeld is om een 
kalmerend effect te hebben op het autonome 
zenuwstelsel en om de symptomen van 
vegetatieve disfunctie in evenwicht te brengen. 

Littekenontstoring Bevat informatie om te helpen bij het 
energetisch ontstoren van littekens. 
Activeert uitscheidingsorganen, vermin-
dert bijwerkingen en elimineert belastende 
informatie door anesthetica. 

Intracellulaire pathogenen uitleiden Bevat informatie die bedoeld is om de uitleiding 
van belastende informatie van intracellulaire 
pathogenen te ondersteunen. 

Ontstekingsremming Bevat informatie die bedoeld is om 
ontstekingsreacties te verminderen en het 
zelfgenezend vermogen te stimuleren. 

Immuun-modulatie Bevat informatie die is bedoeld is om het 
immuunsysteem en regulerende T-cellen in 
balans te brengen. 

Celregeneratie Bevat informatie die bedoeld is om het 
zelfgenezend vermogen, de vorming van 
gezond weefsel en celregeneratie te 
ondersteunen. 

Celbescherming tegen stralingsbelasting  Bevat informatie om de celbescherming 
tegen blootstelling aan straling te helpen ver-
beteren en celvernieuwing te bevorderen. 

DNA stabiliseren Bevat informatie die bedoeld is om DNA te 
stabiliseren tegen invloeden van buitenaf. 

RNA stabiliseren Bevat informatie die bedoeld is om RNA te 
stabiliseren tegen invloeden van buitenaf. 

Trombose voorkomen Bevat informatie die bedoeld is om de 
vorming van trombose te voorkomen en de 
vaatwanden te stabiliseren. 

Vorming van auto-antilichamen voorkomen Bevat informatie die bedoeld is om 
regulerende T-cellen (Treg) te stimuleren 
en de vorming van auto-antilichamen 
door selectie en onderdrukking te 
voorkomen. 
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Zuur/base-huishouding balanceren Bevat informatie om te helpen bij het balan- 
ceren van respiratoire en niet-respiratoire 
acidose en alkalose. 

Darmflora verbeteren Bevat informatie die bedoeld is om de 
darmflora te verbeteren en dysbiose te 
voorkomen. 

 
 
 
Procedure voor het behandelen: 

 
1. Basistherapie 

§ De cliënt is met de ingang en de uitgang aan het BICOM apparaat 
verbonden. 

§ Aanvullend zitten in de ingangsbeker secreties resp. excreties van 
de cliënt. 

2. Vervolgprogramma’s (therapieblokkades verwijderen, uitscheidingsorganen 
openen, meridiaangerelateerde en/of indicatiegerelateerde 
vervolgprogramma's) 

§ De cliënt is met de ingang en de uitgang aan het BICOM apparaat 
verbonden. 

§ Aanvullend zitten in de ingangsbeker secreties resp. excreties van 
de cliënt. 

 
3. Harmonisering (stap a) 

§ De cliënt is alleen met de uitgang aan het BICOM apparaat verbonden. 

§ In de ingangsbeker zitten de geteste blauwe ampullen met witte 
letters en/of oranje ampullen, mits deze van tevoren op een 
A-programma (192 of 198) resonantie hebben laten zien. 

§ Ze worden met een A-programma (192 of 198) behandeld. 

§ Altijd versterking en tijd testen! 

4. Harmonisering (stap b) 

§ De cliënt is alleen met de uitgang aan het BICOM apparaat verbonden. 
§ In de ingangsbeker zitten de geteste roze ampullen met zwarte 

letters, mits deze van tevoren op een A-programma (192 of 198) 
resonantie hebben laten zien. 

§ Ze worden met een A-programma (192 of 198) behandeld. 
§ Altijd versterking en tijd testen! 



 6 

5. Stabilisatie 

§ De cliënt is alleen met de uitgang aan het BICOM apparaat verbonden. 

§ In de ingangsbeker zitten de geteste stabiliserende ampullen van de 
testset 5 elementen: prioritaire elementampullen, meridiaanampul(len), 
roze belastingsampul(len) (A-programma 192 of 198). 

§ Aansluitend wordt (indien nodig) met een dempingsampul behandeld 
(A-programma). 

§ Altijd versterking en tijd testen! 

 
Het is raadzaam om tijdens de therapie BICOM mineralendruppels of BICOM olie te laten 
draaien of de therapie-informatie op een BICOM-chip te zetten. 


