
Testna oseba 8

Prenosna zdravilna točka Kupicus Therapeuticus Menstrus

Primer testnih rezultatov

Kaj - lahko ima dve vrednosti (PMS, redno)

Način - lahko ima tri vrednosti in se nanaša na način koriščenja kozarca (držanje roke nad kozarcem, objem kozarca, srebanja - po tem ko pustite vodo določen čas v kozarcu, da iz nje nastane homeopatski pripravek)

Vrsta tekočine - proporočeno je voda, a lahko se zgodi, da testna oseba koristi drugo pitno tekočino. Alkohol je odsvetovan, ker lahko vodi do močne biokemične reakcije v telesu in zdravju človeka.

Požirki/trajanje - S to postavko je povezan način koriščenja Prenosne zdravilne točke. Če se sreba voda, se napiše koliko požirkov je pripeljalo do spremembe (in eventuelno koliko časa je srebal), če je posameznik
izpostavljen sevanju, se napiše kako dolgo je bil izpostavljen (ta postavka velja tako za držanje roke nad kozarcem, kot za držanje kozarca v obeh rokah - objem)

Tekoče spremembe - so spremembe, ki se zgodijo po uporabi Prenosne zdravilne točke.

Z.št. Datum Ura Kaj Način

Trenutno

stanje Opis trenutnega stanja

Po

preizkusu

Vrsta

tekočine Požirki/trajanje Tekoče spremembe

1

6/20/

2014 16:55 Redno srebanje 4 začetni krči (krči trajajo 2 dni) 1 voda

7 požirkov, 3

minute manj napetosti

2

6/21/

2014 17:00 Redno srebanje 2 krči (krči trajajo 2 dni) 0 voda

10 požirkov, 4

minute sprostitev v celem telesu

3

7/17/

2014 19:55 Redno srebanje 3

začetni krči (krči trajajo 2 dni),

utrujenost 0 voda

13 požirkov, 2

minuti veselje, toplina

4

7/18/

2014 Redno ni bilo krčev

5

8/13/

2014 Redno ni bilo krčev

6

8/14/

2014 20:55 Redno srebanje 5

začetni krči, glavobol (krči

trajajo 2 dni) 1 voda

18 požirkov, 5

minut manj napetosti

7

9/8/2

014 Redno

ni bilo krčev (07.09.2014 sem

imela ponovno povezavo)

8

9/9/2

014 Redno ni bilo krčev

9

10/3/

2014 Redno ni bilo krčev

10

10/4/

2014 21:13 Redno srebanje 3 krči (krči trajajo 2 dni), glavobol 0 voda

13 požirkov,3

minute globok izdih in sprostitev v celem telesu

11 11/27/ 17:55 Redno srebanje 4 začetni krči, bolečina v križu 0 voda 12 požirkov, 5 sproščenost v telesu



2014 minut

12

11/28

/2014 21:45 Redno srebanje 3 krči (krči trajajo 2 dni) 0 voda

8 požirkov, 3

minute sproščenost v telesu

13

26.12

2014 23:45 Redno srebanje 3

začetni krči, napetost v čeljusti,

občutek vročine v telesu 1 voda

17 požirjov, 11

minut umirjenost

14

12/27

/2014 21:05 Redno srebanje 3 bolečina v čeljusti 0 voda

16 požirkov, 24

minut umirjenost
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Trenutno
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1

6/20/

2014 16:55 Redno srebanje 4 začetni krči (krči trajajo 2 dni) 1 voda

7 požirkov, 3

minute manj napetosti


