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1e Module
I.

Leren persoonlijk gebruik maken van de universele biotest:
1. Techniek en procedure
2. Het kalibreren (ijken) van de spiertest
3. Centreren en verbinding met het universele bewustzijn.
4. Toelating vragen om te testen.
5. Voor welke persoon men kan testen.
6. De authenticiteit van de verkregen antwoorden
7. Toelating vragen om te testen voor derden of voor een overledene.

II.

De persoon globaal testen of eventueel de verschillende lichamen
van de persoon:
Vragen om alle subtiele lichamen tegelijkertijd te mogen testen.
Indien NEEN, de vraag stellen voor elk subtiel lichaam: Atmisch,
Boeddhistisch, Causaal, Mentaal, Emotioneel, Energetisch (Etherisch), Fysisch.

III. Testen of eventueel eerst bepaalde therapieën aan de orde zijn ter
voorbereiding:
Is er een therapie nodig vóór de remedie? Indien JA: Welke therapie? Wanneer? Hoe?
Ofwel: eerst de therapie aangaan en vervolgens het testen van de
juiste remedie uitstellen tot de datum die als antwoord in de test
werd gegeven.
Ofwel: de therapie onmiddellijk starten en nadien vragen of de test
voor de remedie toegelaten is.
Indien NEEN: dit antwoord respecteren tot men de toelating bekomt
om de remedie te testen.
IV. De therapeuten testen
met de test achterhalen welke therapeut de grootst mogelijke tonische, emotionele, mentale, verbale en spirituele empathie met de
geteste persoon zal kunnen bereiken en een doeltreffende therapeutische medewerking mogelijk zou maken.
V.

De rijkdommen testen
In welk rijkdom ligt de remedie? OF de vraag stellen voor elk rijkdom.

VI. De naam en de juiste taal testen van de homeopathische Remedie(s).
- Nauwkeurig de precieze naam van de remedie in de juiste taal zoe-

ken.
VII. Het testen van de Nummer(s)
Het juiste getal vinden.
VIII. Het Symbool of de symbolen testen die overeenstemmen met de
soorten oplossingen en dynamiseringen.
- testen of het gaat om één of meerdere letters
- testen tot welk alfabet de verschillende letters behoren.
- de specifieke letter(s) met de test opzoeken in dit alfabet of in de meerderealfabetten.
IX. De "RNS code" testen
De naam van de Remedie + Nummer + Symbool (letters) benoemen
en controleren of de RNS code juist is en of de info wel degelijk door
het organisme opgenomen werd.
Indien NIET: het zoeken herbeginnen tot de exacte RNS code gevonden is.
X.

Zoeken naar eventueel andere manieren om de remedie toe te dienen.
Verifiëren of de persoon de remedie die door de HomSham doorgegeven werd wel degelijk ontvangen heeft.
Indien NIET: zoeken hoe men de remedie dan wel aan de persoon
kan doorgeven.

XI. Testen of het compleet is.
Indien NEEN: terugkeren naar punt III om te onderzoeken welke
therapieën nodig zijn voor verdere integratie.
Indien JA: dank zeggen.

2de Module
XII. Biomedische decodering van de RNS code
1) De essentie van de Remedie
2) De essentie en de betekenis van de Nummer(s)
3) De essentie en de betekenis van de Symbolen
4) De essentie en de betekenis van de ziekten die behandeld worden
door de RNS
XIII. Evaluatie van de therapeutische effecten en opvolging.

