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C-Virus Appendix testkit (KTT) 

Deze testkit kan individueel of in combinatie met andere KTT-testkits worden gebruikt, zoals: 
"Virussen en schimmels", "Vaccinaties, metalen en diversen", de Herpesvirussen-testkit en de 
nieuwe enkele ampullen met frequentie informatie van vaccins (bijv.: CBP2021).  

Het doel is om het immuunsysteem te versterken en specifiek de replicatie en reactivering van 
virussen energetisch te voorkomen. Bovendien moeten energetische lasten en blokkades 
veroorzaakt door infecties en vaccinaties worden geëlimineerd. Natuurlijk moeten daarbij de 
eliminatieorganen altijd worden geopend en moeten verdere toxische lasten worden 
geminimaliseerd. Hoe gezonder de innerlijke omgeving, hoe sterker het immuunsysteem.  

SARS C-V1 

MERS C-V2 

Virus Afweer 
Verhogen C-V3 

Immuunsysteem 
ondersteunen C-V4 

Infecties/besmetting 
verminderen C-V5 

Virusreplicatie 
voorkomen C-V6 

RNA vaccinatie-  
compensatie / 

balanceren 
C-V7 

 Zenuwstelsel 
stabiliseren C-V8 

Luchtwegen 
stabiliseren C-V9 

Energetische 
blokkades oplossen C-V10 

 



C-virus ondersteunende testkit Regumed   
 

2 

Testprocedure: 
In deze testkit zitten 2 ampullen met een grijze achtergrond en zwart schrift. Ze worden getest 
en behandeld met een Ai-programma  (191 of 197). 

De ampullen met een roze achtergrond en zwarte belettering worden getest en behandeld 
met een A-programma  (192 of 198). 

Extra hint  bij gebruik van digitale CTT: 

Deze testset wordt geleverd met een automatische modus, die u door de onderstaande 
stappen voert. U de digitale ampullen ook individueel testen met behulp van de knopTest 
individuelesubstances. Houd er rekening mee dat de testmodus (A  192 of  Ai  191) niet 
automatisch overschakelt. Vergeet niet om jezelf te controleren elke keer dat jeopnieuw 
begint met testen en stel de modus handmatigin!   

 
Ampul informatie: 

SARS  bevat frequentie-informatie van SARS-CoV-1, de 
veroorzaker van SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), een Betacorona-virus (RNA-virus) dat 
leidde tot een pandemie in 2002/2003. 

MERS bevat frequentie-informatie van MERS-CoV 
(Middle East respiratory syndrome- related 
coronavirus), een bèta-coronavirus (RNA-virus) 
voor het eerst geïdentificeerd in 2012, dat 
ernstige luchtweginfectie en nierfalen kan 
veroorzaken. 

Virus afweer verhogen  bevat frequentie-informatie om virale invasie in 
de cel te helpen voorkomen, de verdediging te 
verhogen en de cel energetisch te stabiliseren 
tegen virale aanvallen. 

Immuunsysteem ondersteunen  bevat frequentie-informatie om het immuun-
systeem te ondersteunen en te moduleren en 
overreacties te voorkomen. Tegelijkertijd wordt 
het verwijderen van vrijgekomen gifstoffen 
energetisch ondersteund. 

Infecties/besmetting verminderen  bevat frequentie-informatie die is ontworpen om 
energetisch de besmettelijkheid en ontsnappings- 
mechanismen van virussen te verminderen en 
tegelijkertijd apoptose te stimuleren. 
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Virus replicatie voorkomen bevat frequentie-informatie, die is  ontworpen om 
energetisch  virus replicatie te  voorkomen en daar 
opvolgende release in het bloed en lymfesysteem. 

RNA vaccinatie-compensatie   bevatten frequentie-informatie die is ontworpen 
om bijwerkingen van mRNA-vaccinaties te 
verminderen en overmatige immuunreacties op 
een energetische manier te voorkomen. 

  
Zenuwstelsel stabiliseren  bevat frequentie-informatie  die is ontworpen om 

het hele zenuwstelsel energetisch te stabiliseren, 
cellen te regenereren en post-infectieuze reste-
rende symptomatica (bijv. reuk- en smaak 
stoornissen) te elimineren. 

Luchtwegen stabiliseren  bevat frequentie-informatie, die  is  ontworpen 
om de luchtwegen energetisch te  stabiliseren, 
cellen te regenereren en het immuunsysteem 
dienovereenkomstig te ondersteunen.   

Verwijder energetische blokkades  bevat informatie die is ontworpen om de 
energetische blokkades in de context van een 
infectie of vaccinatie en de bijbehorende 
stagnatie te verwijderen en de genezing te 
versnellen. 
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Therapie aanpak: 

1. Basistherapie 

a. De patiënt is aangesloten op de in- en uitgang van het BICOM-apparaat. 

b. Het invoerbeker bevat ook afscheidingen of uitscheidingen van de patiënt. 

2. Follow-up  programma's (verwijderen van therapieblokkades, versterking 
uitscheidingsorganen, meridiaangerelateerde en/of indicatiegerelateerde vervolg-
programma's). 

a. De patiënt is aangesloten op de in- en uitgang van het BICOM-apparaat. 

b. De invoerbeker bevat ook afscheidingen of uitscheidingen van de patiënt. 

3. Pathogene belasting 

a. De patiënt is alleen verbonden met de uitgang van het BICOM-apparaat. 

b. De geteste ampul van pathogene belasting bevindt zich in de invoerbeker. 

c. Het wordt behandeld met een   Ai-programma. 

d. Test altijd versterking entijd! 

4. Eliminatie 

a. De patiënt is alleen verbonden met de uitgang van het BICOM-apparaat. 

b. In de invoerbeker bevindt zich de geteste roze eliminatieamul. 

c. Het wordt behandeld met een   A-programma. 

d. Test altijd versterking en tijd! 

 

5. Stabilisatie 

a. De patiënt is alleen verbonden met de uitgang van het BICOM-apparaat. 

b. In de Ingangsbeker bevinden zich de geteste stabiliserende ampullen van de 
testkit 5 Elementen Human: Prioriteit element ampul, meridiaan ampul(s), roze 
gemarkeerde stress ampul(s) (A programma 192 of 198). 

c. Vervolgens wordt (indien nodig) therapie uitgevoerd met een dempingsamul 
(A-programma 192 of 198). 

d. Test altijd versterking en tijd! 

 

Het wordt aanbevolen om tijdens de therapie ook BICOM-mineralen of BICOM-olie  in de rode 
uitgangsbeker te gebruiken,  die 2 tot 3 keer per dag kan worden toegediend. U ook overwegen 
om de  therapie-informatie op een BICOM-chip op te slaan. 

 


