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Witamy!

Dziękujemy za udział w naszym badaniu badawczym w celu przetestowania skuteczności i 
bezpieczeństwa naszego nowego, eksperymentalnego procesu psychoimmunologicznego w celu 
wyeliminowania (lub zmniejszenia) objawów COVID-19. Poniżej znajduje się materiał dotyczący 
odpowiedzialności i świadomej zgody, który należy podpisać po przeczytaniu i zrozumieniu. Po 
załatwieniu formalności przydzielimy Ci terapeuty, który zajmie się tym procesem. Ale najpierw 
omówmy trochę tła, abyś mógł lepiej poznać nas i proces.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Instytutem Badań nad Stanami Szczytów: grupą lekarzy, doktorantów i terapeutów, którzy
poświęcają swój czas na badanie i rozwój technik i procesów psychologicznych dla leczenia traum i
chorób. Możesz przeczytać o nas i naszej pracy na www.PeakStates.com.

Rozwój procesu:
Specjalizujemy się w opracowywaniu tak zwanych procesów „psychoimmunologicznych” dla 
różnych chorób. Ten rodzaj procesu nie wykorzystuje leków, szczepionek ani zabiegów 
chirurgicznych, ale raczej wykorzystuje techniki psychologiczne w celu wyeliminowania objawów 
choroby. Kiedy koronawirus wybuchł po raz pierwszy, od razu rozpoczęliśmy prace nad procesem 
psychoimmunologicznym. Do maja opracowaliśmy eksperymentalny proces, który zadziałał na 
terapeutach, którzy najprawdopodobniej byli zarażeni tym wirusem, a następnie przetestowaliśmy 
go na 17 ochotnikach Instytutu, którzy nie mieli COVID-19, aby sprawdzić, czy nie ma problemów 
z bezpieczeństwem i łatwością użycia. Na podstawie tych testów stwierdziliśmy, że 82% z nich 
mogło ukończyć proces, a średni czas do ukończenia wynosił około 40 minut. W tym momencie 
byliśmy gotowi do rozpoczęcia tak zwanego badania fazy 1b, czyli większej liczby testów na 
osobach, które są aktywnie chore lub nadal mają różne objawy COVID-19 nawet po wyzdrowieniu.

Jak przebiega ten proces i jak długo to trwa?
W tym procesie nie stosuje się leków ani szczepionek. Wykorzystuje technikę 
psychoimmunologiczną w celu zmniejszenia lub wyeliminowania objawów COVID-19. Oznacza 
to, że gramy muzykę, używamy powtarzanej frazy, kładziemy rękę w określonej pozycji, skupiamy 
się na uczuciu duszenia i lekko stukamy w punkt południka dłoni. Proces trwa około 2 godzin i 
obejmuje dwie krótkie sesje kontrolne. Możesz zakończyć dowolną sesję indywidualną lub pełną 
próbę w dowolnym momencie, chociaż możesz później odczuwać przejściowy dyskomfort z 
powodu wyzwolonych, ale nierozwiązanych wrażeń lub uczuć.

A jeśli to nie zadziała?
Jeśli z jakiegoś powodu proces próbny nie zakończy się pełnym sukcesem, możemy zapytać, czy 
byłbyś skłonny współpracować z naszym personelem badawczym, aby sprawdzić, czy możemy 
dowiedzieć się, dlaczego. Twój terapeuta poprowadzi Cię następnie przez proces regresji, a 
następnie użyje z Tobą technik terapii traumy.

Czy są jakieś skutki uboczne?



W chwili pisania tego tekstu (1 sierpnia 2020 r.) Nie znamy żadnych skutków ubocznych tego 
procesu w wersji 3. Nie oznacza to jednak, że nie będziesz mieć problemu z tym procesem. Musisz 
przeczytać poniższe formularze ujawnienia i odpowiedzialności i podjąć decyzję na podstawie tego,
co wiemy w tej chwili.

Od nas wszystkich w Instytucie jeszcze raz dziękujemy za udział w tych ważnych badaniach!

Peak States® COVID-19 Proces psychoimmunologiczny 
Faza 1b Test

Świadoma zgoda
Wersja 1.0, 1 sierpnia 2020 r

Nazwisko terapeuty: przydzielony pracownik Institute for the Study of Peak States
Adres do korespondencji: 3310 Cowie Rd., Hornby Island BC V0R1Z0 Canada
Telefon wiadomości dyrektora medycznego: + 1-509-965-4502 (USA)
Adres e-mail dyrektora medycznego: DrMary@PeakStates.com
Telefon do biura głównego: + 1-250-509-0514 (Kanada)
Adres e-mail biura głównego: Grant@PeakStates.com

Dzień dobry,
Zaczniemy naszą wspólną pracę od przejrzenia tego formularza świadomej zgody. W wielu krajach 
obowiązują przepisy wymagające tego od nas; ale i tak jest to dobry pomysł, ponieważ odpowie na 
pytanie, na które chciałeś odpowiedzieć, lub o którym wcześniej nawet nie pomyślałeś. Omawiamy 
każdy element i poprosimy Cię o zaznaczenie odppowiedzi. Zachowasz oryginalny formularz i 
przekażesz nam podpisaną kopię (jpg lub PDF) do naszej dokumentacji.

Będziesz pracować z certyfikowanym terapeutą, który jest wolontariuszem w Institute for the Study
of Peak States, aby przetestować nasz nowy proces psychoimmunologiczny COVID-19. Twoja 
sesja prawdopodobnie zostanie przeprowadzona przez Zoom lub Skype, a nie osobiście, z terapeutą,
który może mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Tak więc, jeśli po sesji masz jakieś inne 
problemy niż nagłe (istotne dla testów COVID-19), powinieneś najpierw zadzwonić do swojego 
terapeuty, a jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz się dodzwonić lub nie możesz uzyskać 
pomocy, zadzwoń do naszego numery telefonów do głównego biura powyżej.

Jakie są kwalifikacje i orientacja mojego moderatora testów jako terapeuty?
Kiedy potrzebujesz naprawy silnika samochodu, musisz udać się do mechanika, który wie wszystko
o silnikach - nie idziesz do specjalisty od skrzyni biegów. W ten sam sposób terapeuci również 
specjalizują się i w niektórych rzeczach po prostu nie mają odpowiedniego szkolenia. Nasz proces 
psychoimmunologiczny wykorzystuje terapię traum psychologicznych. Tak więc, twój facylitator 
jest terapeutą traumy, specjalizującym się w leczeniu traumatycznych wspomnień, z których 
możesz nie zdawać sobie sprawy, że mogą powodować problemy. Chociaż wykształcenie 
akademickie naszych terapeutów jest zróżnicowane, wszyscy oni posiadają certyfikaty Instytutu w 
zakresie terapii traum i są licencjonowani w swoich krajach.

Kwalifikacje akademickie: różne od terapeuty do terapeuty (lekarze medycyny, psychologia itp.).
Oficjalna licencja: jako terapeuta lub doradca przebywa w naszym kraju.
Certyfikowany: przez Institute for the Study of Peak States do stosowania ich technik.
Orientacja terapeutyczna: Psychoterapia traumatyczna i rozwojowa



 Rozumiem kwalifikacje i orientację terapeutyczną mojego terapeuty.❑

Z jakimi klientami nie będziemy współpracować?
Istnieją pewne problemy, które uniemożliwiają Ci korzystanie z naszego procesu w wersji 3.x 
COVID-19. Najważniejszą rzeczą, o której musisz wiedzieć, jest samobójstwo. Jeśli masz myśli 
samobójcze, próbowałeś popełnić samobójstwo lub planowałeś popełnienie samobójstwa, musisz 
udać się do kogoś, kto specjalizuje się w tym problemie. Jeśli pojawi się to podczas naszej wspólnej
pracy, to zakończę sesję i skieruję Cię do innego terapeuty (lub innego specjalisty), który zajmuje 
się tym problemem.
Inny problem, który może się pojawić, dotyczy problemów fizycznych, takich jak choroby serca. 
Ponieważ terapia może wywołać silne reakcje emocjonalne i fizyczne, jeśli masz jakiekolwiek 
schorzenia, które mogą narazić Cię na ryzyko, nie możemy rozpocząć z Tobą procesu dotyczącego 
COVID-19.

  Rozumiem obszary, które wykluczają mnie z przeprowadzania testów, rozumiem i zgadzam się ❑
z tym. Dlatego nie mam żadnych problemów samobójczych, o których rozmawialiśmy, ani nie mam
żadnego stanu fizycznego (na przykład problemów z sercem), który mógłby zostać wywołany przez
ten proces COVID-19.

Poufność i wyjątki od niej
Podczas naszych sesji możemy robić pisemne notatki lub nagrania audio lub wideo. Pomaga nam to
zapamiętać, co osiągnęliśmy lub nadal musimy zrobić, i pomaga nam ulepszyć proces COVID-19. 
Ten materiał jest poufny i nie jest przeznaczony dla innych osób, nawet po zakończeniu wspólnej 
pracy. Jednakże, jest kilka wyjątków z poufności:
-jeśli dziecko jest lub może być narażone na wykorzystywanie lub zaniedbanie lub potrzebuje 
ochrony;
-jeśli uważam, że tobie lub innej osobie grozi wyraźne ryzyko nieuchronnej krzywdy;
-w celu wykonania porządku prawnego, takiego jak wezwanie do sądu, lub jeśli ujawnienie jest w 
inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo.

Zatem jeśli wykonywane jest nagranie nie mów niczego, czego byś sobie nie życzył/a, aby usłyszał 
ktoś trzeci. 
Terapeuta może również ujawnić informacje z sesji w celu profesjonalnej konsultacji lub 
profesjonalnej prezentacji lub referatu, w którym to przypadku Twoja tożsamość pozostanie poufna.
Może również udostępniać anonimowe dane (czas, skuteczność, nietypowe problemy) z naszych 
sesji, aby poprawić jakość procesów, z których korzystamy.

 Rozumiem wyjątki od zasady poufności oraz rozumiem i zgadzam się z warunkami testu.❑

Korzyści i zagrożenia związane z procesem psychoimmunologicznym COVID-19 PeakStates
Zatem jakie są trudności lub zagrożenia związane z zastosowaniem procesu 
psychoimmunologicznego? 
Po pierwsze, chociaż proces nie obejmuje żadnej regresji, w rzeczywistości działa poprzez leczenie 
bardzo wczesnych traum prenatalnych. Jeśli nie wyleczysz w pełni tego przeszłego wydarzenia, 
możesz czuć się źle przez okres od godzin do dni, a być może dłużej, aż te wspomnienia ponownie 
wygasną i opuszczą twoją świadomość. Po drugie, procesy te są stosunkowo nowe i 
eksperymentalne. Ewentualne skutki długoterminowe nie zostały zbadane ani zbadane. Oznacza to, 
że zawsze istnieje możliwość wystąpienia problemów, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy i 



nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Analogicznie, jak nowy lek, który po kilku latach okazuje się 
ma skutki uboczne, które dotyczą tylko niektórych osób. Jeśli pojawią się problemy, wezwiemy 
specjalistów o pomoc, ale nawet oni mogą nie być w stanie rozwiązać Twojego problemu. Biorąc to
pod uwagę, dlaczego miałbyś kiedykolwiek chcieć skorzystać z takiego procesu? Powód jest taki 
sam, jak dla którego używałbyś nowego leku - może on robić rzeczy, które naprawdę chcesz zrobić,
i nie ma żadnych oczywistych problemów (przynajmniej na razie).
Oczywiście ze względów bezpieczeństwa powinien ich używać tylko terapeuta przeszkolony w 
zakresie tych technik. Jeśli kontynuujesz ten rodzaj psychologicznego procesu, nie możesz dzielić 
się technikami z innymi, w tym ze swoim współmałżonkiem lub innymi terapeutami, których znasz.

Ponadto proces COVID-19, którego używasz, jest przeznaczony wyłącznie dla Ciebie i nie należy 
go uczyć innych, czy to partnerów, rodziny, przyjaciół, terapeutów czy klientów. Ma to na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa, ponieważ na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, potrzebne jest 
formalne szkolenie; a ponieważ jest to nowy, eksperymentalny proces i spodziewamy się, że z 
czasem zostanie on zmieniony, aby go ulepszyć.

 Rozumiem korzyści i zagrożenia związane z procesem psychoimmunologicznym PeakStates. ❑
Rozumiem, że mogą wystąpić problemy, które pozostaną po zakończeniu procesu. Tak, jestem 
gotów zaakceptować ryzyko i wszelkie konsekwencje, które mogą się pojawić, i zastosować te 
procesy. Zgadzam się nie udostępniać technik nikomu innemu.

Korzyści i zagrożenia związane z terapią traumy:
Proces oparty na traumie, który będziemy wykonywać, ma na celu wyeliminowanie wszystkich lub 
niektórych objawów COVID-19.
Powinieneś jednak wiedzieć, że ten proces terapii traumy może czasami wydawać się trudny i 
trudny. Można zająć się nieprzyjemnymi uczuciami i doświadczeniami (w ten sposób, że możesz 
odczuwać złość, smutek, poczucie winy, żal, stratę, frustrację itp.), A także fizyczne dolegliwości 
lub bóle (duszenie, nudności, bóle, inne bóle). Podczas sesji możesz poczuć się gorzej, zanim 
zaczniesz czuć się lepiej. I po prostu możemy nie być w stanie Ci pomóc lub, w rzadkich 
przypadkach, sprawić, że poczujesz się gorzej niż na początku.
Podczas Twojej sesji będziemy korzystać z nowoczesnej terapii traumy. Powinieneś również 
wiedzieć, że ta technika, choć szeroko stosowana od ponad 20 lat, jest nadal uważana za 
eksperymentalną i może powodować problemy, które nie zostały jeszcze rozpoznane.

 Rozumiem korzyści, ryzyko i inne dostępne opcje terapii traumy i rozumiem, że mogę ❑
kontynuować testowanie terapii traum, jeśli jest to odpowiednie dla mojej sytuacji.

Korzyści i ryzyko regresji z Whole-Hearted Healing ™ (WHH)
Jeśli okaże się, że ten proces nie zadziałał, zapytamy Cię, czy chcesz kontynuować testowanie, aby 
dowiedzieć się, dlaczego tak było wraz z naszym zespołem badawczym. Jeśli będziemy 
kontynuować, skorzystalibyśmy z techniki, która często wiąże się z regresją do traumatycznych 
doświadczeń prenatalnych. Możemy go używać, ponieważ WHH może działać, gdy inne techniki 
nie działają; może również wyleczyć niektóre problemy, których nie potrafią inne znane nam 
terapie. Z drugiej strony, podobnie jak w przypadku wszystkich najnowszych potężnych terapii 
traum, istnieje możliwość, że po sesji poczujesz się gorzej emocjonalnie lub fizycznie niż przedtem.
Dzieje się tak, ponieważ jeszcze bardziej uświadomiliśmy Ci swój problem (lub uruchomiliśmy 
inny problem) i nie byliśmy w stanie go wyleczyć. Jeśli nie chcesz tego zaakceptować, zalecamy, 
aby nie rozpoczynać procesu próbnego w tym momencie.
Ze względów bezpieczeństwa ta technika WHH jest przeznaczona do użytku własnego i nie należy 
jej uczyć innych, czy to partnerów, rodziny, przyjaciół, terapeutów czy klientów. Dzieje się tak po 



prostu dlatego, że potrzebne jest formalne szkolenie, aby wiedzieć, co robić w przypadku 
pojawienia się nietypowych problemów.

 Jeśli proces próbny nie zadziała, mogę kontynuować testy badawcze. Jeśli tak, omówiliśmy ❑
ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania WHH; Rozumiem, że po zakończeniu procesu mogą 
pozostać problemy. Jestem gotów zaakceptować ryzyko i wszelkie konsekwencje, które mogą się 
pojawić.

Praktyczne szczegóły, np. Wycofanie się z procesu
Jeśli zdecydujesz się rozpocząć proces testowania COVID-19, możesz spodziewać się, że pierwsza 
sesja zajmie około dwóch godzin, ale może trwać w nadgodzinach; i są dwie krótkie sesje 
kontrolne. W związku z tym nasz proces próbny trwa zwykle trzy sesje i kończy się w tym 
momencie. Uzgodnimy harmonogram, który będzie odpowiedni dla nas obu. Jeśli przegapisz trzy 
sesje bez anulowania lub z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem, przerwiemy z Tobą okres 
próbny.
Zachęcamy do kontaktu, jeśli podczas naszej pracy między sesjami pojawią się jakiekolwiek 
sytuacje awaryjne, ale inne obawy lub wcześniej istniejące problemy nie zostaną uwzględnione w 
naszym procesie. Nasz numer telefonu znajduje się na początku tego dokumentu.
W dowolnym momencie możesz zdecydować o przerwaniu procesu. Należy jednak pamiętać, że 
wszelkie uczucia lub doznania, które odczuwasz, gdy przestaniesz, mogą trwać przez jakiś czas, 
zwykle tylko kilka godzin, ale prawdopodobnie nawet tygodnie. Jeśli zdecydujesz się kontynuować 
proces później, na ogół pozbędziesz się wszelkich długotrwałych nieprzyjemnych wrażeń, które 
utrzymywały się po opuszczeniu sesji.
Jeśli zdarzył by Ci się stan zagrażający życiu, musisz albo zadzwonić do służb ratunkowych 
swojego kraju (w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych pod numer 911) lub udać się do najbliższej 
izby przyjęć. Jeśli problem dotyczy uczuć samobójczych, zadzwoń do lokalnej infolinii Suicide and
Crisis (w Stanach Zjednoczonych 1-800-273-8255 (USA) lub w Kanadzie 1-833-456-4566). Jeśli 
potrzebujesz dodatkowych lub bardziej specjalistycznych usług, możemy skierować Cię do innej 
organizacji w celu uzyskania ich.

 Rozumiem praktyczne szczegóły naszej wspólnej pracy, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych ❑
oraz rozumiem i zgadzam się z tymi warunkami.

Recenzje, polecenia i zakończenie
W tej wersji próbnej masz prawo w dowolnym momencie:
mieć przegląd swoich postępów i wszelkich tematów w tym formularzu;
otrzymać skierowanie do innego doradcy lub pracownika służby zdrowia;
wycofać zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to wykluczone przez prawo;
zakończyć test, 
skonsultować się z terapeutą;
uzyskać dostęp lub uzyskać kopię informacji zawartych w aktach poradnictwa, zgodnie z 
wymogami prawnymi (które zwykle zawierają po prostu listę wcześniejszych objawów, objawów 
po badaniu, czasu trwania testu i wszelkich trudności w korzystaniu z procesu).
Twoje prawo dostępu do lub uzyskania kopii Twoich danych osobowych obowiązuje po 
zakończeniu testu.
Zastrzegamy sobie prawo do przerwania testów w dowolnym momencie. Może się to na przykład 
zdarzyć, jeśli uważam, że po prostu nie mogę ci pomóc.

 Rozumiem swoje prawa związane z zakończeniem terapii oraz rozumiem i akceptuję te warunki.❑



Wątpliwości lub skargi
Jeśli masz obawy związane z jakimkolwiek aspektem testów, wolelibyśmy, abyś najpierw omówił 
je ze swoim terapeutą testowym. Jeśli uważasz, że jest to niemożliwe lub niebezpieczne, lub jeśli 
problem nie został rozwiązany w drodze dyskusji z nim/nią, powinieneś skontaktować się z 
dyrekcją Instytutu ISPS pod numerem + 1-250-509-0514. Jeśli to nie rozwiąże Twojej skargi, 
powinieneś skontaktować się z lokalnym organem rządowym, który reguluje pracę terapeutów w 
Twoim kraju.

 Rozumiem, jak radzić sobie z wszelkimi skargami lub problemami, które mam z moim terapeutą ❑
testującym oraz rozumiem i zgadzam się na te warunki.

Obowiązki podmiotu i inne kwestie prawne
Oświadczam, że zostałem poinformowany o celach badania i sposobie jego przebiegu oraz 
ewentualnych zagrożeniach związanych z badaniem, które zostały szczegółowo i zrozumiale 
wyjaśnione ustnie. Odpowiedzi na wszystkie moje pytania były satysfakcjonujące.

Miałem wystarczająco dużo czasu, aby ponownie przemyśleć swoją decyzję o udziale w badaniu i 
podjąć wolną decyzję.

Mam świadomość, że zgodę na udział w badaniu mogę cofnąć w dowolnym momencie i bez 
podania przyczyn. Ustne lub pisemne wycofanie się z badania nie będzie miało dla mnie żadnych 
wad poza możliwą utratą korzyści z tego eksperymentalnego procesu.

Mam świadomość, że w trakcie badania zbierane są dane osobowe i zapisywane w protokołach lub 
przechowywane elektronicznie. Dane są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Ocena, jak 
również publikacja danych, są przeprowadzane wyłącznie w formie anonimowej (tj. Dane osobowe 
są dołączane tylko do danych).

Natychmiast powiadomię przydzielonego terapeuty o wszelkich skutkach ubocznych lub 
nietypowych reakcjach w trakcie i po zakończeniu procesu, w tym w ciągu miesiąca po 
zakończeniu procesu.

Szczerze i kompletnie wypełnię załączony formularz historii choroby.

Jeśli biorę udział w innej próbie leczenia lub szczepionki COVID-19, nie rozpocznę tego testu. 
Dzięki temu nasze badanie jest trafne i zapobiega występowaniu potencjalnych dziwnych interakcji.

 Rozumiem te kwestie prawne oraz rozumiem i akceptuję te warunki.❑


