Projekt BB-SK jest e-bookiem, tzn. książką elektroniczną, autor nie jest medykiem. Projekt
przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Projekt przeznaczony jest do użytku osobistego i żadna jego
część nie może być powielana, ani rozprowadzana bez pisemnej
zgody wydawcy.
ISBN opracowania: 978-83-939060-1-7. Ilość stron
opracowania: około 30; opracowanie zawiera około 30
ilustracji.
Projekt jest opracowaniem opisującym sposób budowy prostego
urządzenia mogącego pracować, w zależności od życzenia
posiadacza, w trybie tzw. zappera Becka bądź półautomatycznej
(z funkcją automatycznej zmiany biegunowości elektrod)
wytwornicy srebra koloidalnego. Urządzenie ma dwa gniazdka,
a zmiany trybu działania
dokonuje się przełącznikiem. Projekt zawiera schemat ideowy, dla ułatwienia montażu także
schemat ideowo – montażowy, szereg komentarzy i sugestii dotyczących rozwiązań
konstrukcyjnych. Liczne fotografie ułatwiają i sugerują rozwiązania. Montując, możesz
sam(a) zdecydować, jaką obudowę zastosujesz, czy ma to być wersja „mobilna” urządzenia
(gdzie w funkcji zappera BB urządzenie pracuje podczas pracy czy zabawy), czy też
standardowa. Możesz też wybrać wersję standardową wytwornicy, lub tę szybszą.
Ukąszenie kleszcza i BBSK
Jednym z ważnych powodów do posiadania urządzenia będącego zapperem Becka (aka
Czyściciel Krwi) oraz wytwornicy srebra koloidalnego (SK), zaczyna być fakt rosnącej
ilości kleszczy w naszym otoczeniu. Ukąszenia kleszczy często zarażają ludzi boreliozą
(spotyka się informacje, że także ukąszenia owadów mogą, choć znacznie rzadziej,
zakażać). Ostatnio słyszę od znajomych, że w ich ogrodzie, w którym wcześniej nie było
kleszczy, pojawiły się te pajęczaki.
Dlaczego uważam, że warto - w tym właśnie kontekście - posiadać zapper Becka?
Dlatego, że użytkowanie zappera Becka skutkuje przepływem prądu rzędu 100 mikroamper
w ciele na głębokości kilku milimetrów pod skórą. Jest to prąd o wielkości wystarczającej
dla unieszkodliwienia niebezpiecznych dla ludzi bakterii i wirusów - a więc dokładnie tego,
co wszczepić może ukąszenie kleszcza. Liczy się każdy kwadrans, a nawet minuta. Nie ma
powodów do zwlekania. Nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych dla
ludzi mikrobów w organizmie! Należy działać najlepiej natychmiast, naprawdę liczy się
każdy kwadrans. Sądzę, że bierne czekanie z drżeniem serca na rumień jest niedobrą
decyzją. Nikogo do niczego nie namawiam, cokolwiek zrobisz, robisz to na własną
odpowiedzialność. Ja w takiej sytuacji umieszczam jedną zwilżoną elektrodę tuż obok
© by Roman Nowak, 2015

www.vibronika.eu

1

miejsca ukąszenia, a drugą „po drugiej stronie osi ciężkości”, np. po przeciwległej stronie
ręki. Czyszczę w ten sposób miejsce ukąszenia kilka godzin, i optymistycznie zakładam,
że większość patogenów zostaje unieszkodliwiona „in situ”. Następnie daję odpocząć
miejscu ukąszenia, natomiast zakładam elektrody standardowo na tętnice – niszcząc we
krwi to paskudztwo, które się tam zdążyło już jednak przedostać. Jednocześnie piję srebro
koloidalne (SK), trzy szklanki dziennie, przez kilka dni, aby dodatkowo tępić mikroby we
krwi. Wiem, że nie wolno mi pozwolić sobie na zlekceważenie ukąszenia i dlatego używam
urządzenie w funkcji Becka przez minimum 6 godzin tego, i dwa – trzy następne dni. Dla
zapewnienia sobie bezpieczeństwa stosuję się do zasad Protokołu Becka, jakie zawarte są
w opracowaniu. Co mam do stracenia? Nic, mogę tylko zyskać. Zaniechanie byłoby nie do
wybaczenia.
Co osiągam? Osiągam unieszkodliwienie większości mikrobów, z pozostałą
niewielką resztą radzi sobie już mój system immunologiczny. Ważne jest jak najszybsze
działanie, zanim poskudztwo wniknie i osiedli się głęboko w organch wewnętrznych, bo
wtedy sytuacja się pogorszy. Tam będą już Poszukiwanie lub konstruowanie zappera Becka
po ukąszeniu to ogromna strata czasu.
W kontekście zastosowania przedstawionego tu przeze mnie używania zappera
Becka i wytwornicy srebra koloidalnego, urządzenia te powinny znajdować się w domowej
apteczce.
Koszt minimalny niezbędny elementów elektronicznych potrzebnych do zbudowania
zappera BB, jeśli zależy Ci na oszczędności, może zamknąć się kwotą nawet tylko kilku –
kilkunastu złotych; ceny elementów elektronicznych, w zależności od miejsca zakupu,
mogą różnić się nawet kilkukrotnie. Jeśli zechcesz uczynić urządzenie bardziej
funkcjonalnym, dodasz wtyczki, gniazdka, przełączniki, obudowę. Doliczając koszty
zasilania, wciąż zmieścić się możesz w cenie kilkudziesięciu złotych. Jak powstał Projekt?
Interesując się tzw. medycyną energetyczną, będąc wręcz jej entuzjastą, jestem świadomy
jej wysokiej skuteczności oraz prostoty. Chciałbym rozpowszechnić tę technikę. Już kilka
lat temu napisałem i zamieściłem na Vibronice dwa artykuły na temat zapperów
w kontekście przewagi zappera BB (Becka) nad zapperem Clark:
Otrzymuję sporo zapytań dotyczących zappera BB. Zapytań, gdzie kupić. Z przyczyn
o jakich czasem pisuję, nie znam urządzenia, które mógłbym polecić. Jednocześnie jednak
problem zaopatrzenia się w sprzęt generalnie istnieje, i bezpośrednio warunkuje stosowanie
Protokołu Becka.
Opracowanie i wydanie Projektu BB-SK jest próbą dostarczenia poszukującym
rozwiązania problemu wejścia w posiadanie sprzętu.
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Dla kogo przeznaczony jest Projekt BB-SK
Projekt przeznaczony jest nie tylko majsterkowiczów, ale i dla osób, które zechcą podjąć się
nowego zadania: nauczenia się lutowania. Zapewniam, że jest to prosta umiejętność. Dla
mnie znacznie prostsza, niż np. umycie i wytarcie szklanki, i nie jest to dowcip. Prasownie
to dla mnie już w ogóle wyższa szkoła jazdy. Może to jest kwestia alokacji uwagi, pewnej
cierpliwości, nastawienia psychicznego. Ja nie mam motywacji do mycia szklanek, ale być
może Ty, jeśli samodzielne zmontowanie BB-SK miałoby się okazać sposobem na wejście
w posiadanie takiego urządzenia, znajdziesz motywację do lutowania :).
Aby odróżnić oporniki od układu scalonego czy potencjometru, wystarczy, jak
wspomniałem, pół godziny w internecie. Lutownica transformatorowa kosztuje kilkadziesiąt
złotych i jest inwestycją dla domu na wiele lat.
Zapewne zechcesz używać BB-SK także jako wytwornicy srebra koloidalnego.
Potrzebować będziesz materiału eksploatacyjnego, kupujesz więc srebro. Wpisz w Google
frazę drut srebrny 999, zobaczysz dużo ofert w dobrych cenach. Jeśli założysz, że Twoje
potrzeby zaspokoi 12 g drutu z czystego srebra, zmieścić się możesz w cenie poniżej 50 zł
(marzec 2015). Ta ilość srebra może umożliwić wytworzenie nawet pół beczki srebra
koloidalnego (100 litrów). W detalu za litr srebra koloidalnego zapłaciłbyś zapewne około
100 zł. Idąc tym tropem, chcąc kupić 100 litrów tego produktu, wydałbyś dziesięć tysięcy
złotych. Co więcej, kupując srebro koloidalne, kupujesz kota w worku: istnieje badanie
dowodzące, że w warunkach amerykańskich większość (13 z 15 próbek) zakupionego
srebra koloidalnego nie tylko nie spełniała deklarowanych parametrów, ale wręcz nie
nadawała się do użytku. Tymczasem, samodzielne wytworzenie tego produktu według
prostych zasad daje Ci w zasadzie, po pewnym treningu, pewność wysokiej jakości
wytworzonego przez Ciebie produktu.
Podjęcie się samodzielnego montażu urządzenia będącego przedmiotem niniejszego
projektu może umożliwić niedrogie wejście w posiadanie sprzętu warunkującego
rozpoczęcie stosowania zabiegów Protokołu Becka.
Sukces może tu więc sprowadzać się do chęci podjęcia się opanowania nowej umiejętności.

Projekt BB-SK
Opracowując projekt kierowałem się chęcią maksymalnego uproszczenia. Nie ma tu
żadnego mikroprocesora, czy konieczności jego zaprogramowania. Elektronicznie, jest to
po prostu kwestia połączenia kilkunastu elementów w sposób określony schematem ideowo
- montażowym, a „sercem” modułu głównego jest podwójny wzmacniacz operacyjny w
cenie od 60 gr do 1,50 zł.
W Projekcie prezentuję pewien pomysł, który umożliwia spore uproszczenie
konstrukcji większości „elektroniki” wytwornicy bez pogorszenia jakości działania. Nie jest
to układ, jaki prezentuję w e-booku Srebro Koloidalne i Zdrowie. Rezygncja
z przekaźnika pozwoliła na uproszczenie i minimalizację konstrukcji.
Ujawniam też pomysłowy sposób wykonania elektrod nadgarstkowych, będących
© by Roman Nowak, 2015

www.vibronika.eu

3

zdecydowanie „piętą Achillesową” komercyjnych rozwiązań. Jeśli pomysł podoba się
komuś, kto chce z pomysłu korzystać zeń do celów komercyjnych, może to robić fair
kupując Projekt za wyższą niż do celów prywatnych sumę. Można wówczas powielać moje
pomysły dla celów komercyjnych.
Podjęcie się samodzielnego montażu urządzenia będącego przedmiotem niniejszego
projektu może okazać się jedynym sposobem na szybkie wejście w posiadanie dwu
kluczowych dla przeprowadzenia zabiegów Protokołu Becka. Ilustracja 1 obrazuje
przykładowe rozwiązanie BB-SK. Spory rozmiar nie predestynuje tego urządzenia do
zastosowań poza domem. Prezentowany Projekt pozwala na znaczne zminimalizowanie
konstrukcji i umieszczenie dwu ważnych elementów (BB i SK) w niewielkiej obudowie.
Przykład zrealizowanego Projektu prezentuję na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=Ka2m-gyFKU8 . 3
Czy metody tzw. medycyny energetycznej (czyli głównie z wykorzystaniem elektroniki)
muszą być kosztowne?

Ilustracja 1: Wersja BBSK w mniejszej
obudowie.

Metody te z pewnością nie muszą być tak kosztowne, jak są. Jeśli za pieniądze
porównywalne z ceną pojedynczej wizyty u lekarza możesz zakupić elementy niezbędne do
budowy zappera BB / wytwornicy srebra koloidalnego, a następnie za sumę kilkudziesięciu
złotych wydaną na elektrody zrobić nawet pół beczki dobrego srebra koloidalnego – to – jak
widzisz – nie muszą. Niniejszy Projekt jest więc próbą częściowego przełamania pewnego
impasu w tej dziedzinie, w stosowaniu prostych metod medycyny energetycznej.
Skierowany jest do ludzi, którzy są otwarci na niekonwencjonalne metody odzyskiwania
zdrowia, ale nie robią tego ze względu na brak sprzętu.
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Dochodzi nas coraz więcej informacji o rosnącej nieskuteczności antybiotyków na
coraz to nowe szczepy, o coraz to nowych, szybko uodparniających się na antybiotyki,
szczepach bakterii. Srebro koloidalne (SK) można, powtórzę, uważać za swoisty zamiennik
antybiotyku. Jednak SK jest czymś więcej, ponieważ, jeśli jest dobrej jakości,
unieszkodliwia także wirusy. Srebro koloidalne wytwarzane przez BB-SK jest dobrej
jakości, a wynika to z ustawionych w Projekcie wartości prądów elektrolizy i zmiany
biegunowości. Dodatkowo warto przypomnieć, że srebro koloidalne unieszkodliwia
pasożyty aż do jednokomórkowców włącznie (czyści np. m.in. krew, stawy).
Co więcej, stosowanie zappera BB oraz srebra koloidalnego w sposób kombinowany
wykazuje się, zgodnie z tym co mówił dr Beck, a co potwierdzają liczne świadectwa,
znacznie zwiększoną - w sposób wręcz nieliniowy - skutecz-nością. Stosowanie dwu
pozostałych elementów Protokołu (ozon, pulser) dodatkowo potęguje skuteczność jego
stosowania. Projekt zawiera opis niezbędnych elementów Protokołu.
Nadchodzą być może nieciekawe czasy, o opiekę lekarską jest coraz trudniej, leki
stają się coraz droższe, a antybiotyki są coraz mniej skuteczne. Posiadanie zastawu Zapper
BB / Wytwornica SK opisywanego przez Projekt, może okazać się dla
wielu ludzi perspektywą rozwiązywania różnych problemów zdrowotnych.
Mam nadzieję, że niniejszy Projekt zostanie uznany przez Czytelników Vibroniki za
godny uwagi. Jeśli zdecydujesz się na pewną samodzielność w zadbaniu o zdrowie
i zechcesz zastosować omawiane metody, nabycie Projektu może okazać się inwestycją
w zdrowie. Za ułamek ceny wizyty u ceniącego swoje usługi lekarza uzyskujesz
wiadomości, których zastosowanie, po krótkim treningu umiejętności - może okazać się w
bliższej a tym bardziej dalszej perspektywie - nieocenione.
Jeśli jesteś zainteresowany Projektem, napisz: right@vibronika.eu a wyślę Ci stosowne
informacje.
Cena opracowania Projekt BB-SK wynosi:
● dla indywidualnego użytkownika do celów prywatnych ….........97 zł,
● dla celów komercyjnych, (produkcja i sprzedaż BBSK/srebra) - bez prawa
rozprowadzenia Projektu ….........................................................197 zł
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