
             Jaki zapper kupić i czy  musi to być zapper klasyczny?

Black Box (BB)

Treść artykułu odzwierciedla prywatne poglądy autora tej strony, które nie są reprezentatywne dla  
opinii głównego nurtu  medycznego 

Black  Box  (w  skrócie  BB)  jest  nazwą,  jaką  konstruktor,   Bob  Beck,  przyjął  dla 
zaprojektowanego  przez  siebie   urządzenia  realizującego  oczyszczanie  krwi  z  pasożytów. 
Urządzenie to ma  również kilka innych nazw - a w tym

 ● Blood Purifier (Czyściciel Krwi) 
 ● Blood  Electrifier   (Elektryfikator  Krwi  -  brzmi  dziwnie  po  polsku,  ale  nie  wymyśliłem 
zgrabniejszej  nazwy) 
 ● Zapper Becka
 ● Blutzapper  (tej nazwy używają Niemcy)

Dość rozpowszechnioną wydaje się być nazwa Zapper Becka, ja lubię także używać nazwy Black 
Box. 
Zasada działania urządzenia opiera się na opatentowanej metodzie niszczenia patogenów we krwi, 
szczegóły naświetlam w Zapper w Praktyce - Nieznane Kuracje.   

Początkowe  badania  dwójki  lekarzy  z  uniwersytetu  medycznego  im.  A.  Einsteina  dotyczyły 
metody in vitro. a więc likwidowania pasożytów we krwi pobranej z ciała pacjenta. Metoda in vivo 
zaś, czyli likwidowanie ich we krwi krążącej w żyłach, sprowadzała się do stosowania niezwykle 
kosztownych implantów dotętniczych.

Geniusz Becka przejawia się w tym, że opracował i udostępnił on ludziom coś znacznie 
prostszego (oraz nieporównywalnie tańszego) niż to, co zastrzega patent. Pomysł wykorzystania 
prądu zaczerpnął on z patentu US #5188738, który opisuje urządzenie do elektryfikacji krwi jako 
"umożliwiające przepływ  przez krew prądu o wielkości wystarczającej do pozbawienia bakterii, 
wirusów, pasożytów / infekcji grzybiczych zdolności oddziaływania na normalnie zdrowe komórki 
ciała,  z  zachowaniem normalnych  funkcji  życiowych  krwi  i  płynów ustrojowych  organizmu". 

Patent  opisuje  metody  in  vitro  oraz  in  vivo  -  obie 
skomplikowane, kosztowne, w sumie dość inwazyjne. 

Robert  Beck zmienił  to  wszystko.  Jego metoda omija  oraz 
dalece przerasta to, co opisano w patencie. O ile np. w części 
dotyczącej  in  vivo  zastrzeżenia  patentowe  dotyczą 
skomplikowanego  i  bardzo  kosztownego  procesu 
umieszczenia  w  tętnicach  platynowych  implantów 
(pełniących  rolę  elektrod),  to  dr  Beck  zaproponował 
umieszczenie elektrod na ciele bezpośrednio nad tętnicami,
i  zastosowanie  odpowiednio  większego  napięcia,  tak,  aby 
przetransferowało  się  ono  do  strumienia  krwi  w  tętnicy. 
Metoda  jest  całkowicie  nieinwazyjna,  nie  wymaga  żadnej 
interwencji  chirurgicznej   i  bardzo  tania,  a  więc  nie  do 
zaakceptowania  przez  medyczny  establiszment.  Sposób ten 
doskonale  zdaje egzamin w praktyce,  co wykazane zostało 
przez   setki  wyleczeń  osiągniętych  przez  dwu  wynajętych 
przez Roberta Becka lekarzy. 
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Ilustracja 1: Stosowany przeze mnie 
sposób podłączenia elektrod zappera 
Becka dla zabiegu oczyszczania krwi
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Jak wspomniałem w pierwszej części opracowania - "Jaki zapper wybrać i czy  musi to być zapper  
klasyczny"  wiele  osób  nabywając  różne  generatory"z  funkcją  Becka"  /  Blutzapper  nie  jest
w ogóle informowana przez sprzedawców na czym polega korzystanie z tej funkcji.  Sposób ten 
opisuję w Zapper w Praktyce, jest to jednak publikacja komercyjna, stąd prawdopodobnie tak mała 
ilość osób zapoznanych z ważną informacją. Dlatego na ilustracji 1 pokazuję  sposób dołączenia 
generatora  pracującego  w  funkcji  Becka  do  ciała,  dedykuję  tę  informację  wszystkim,
a  szczególnie  osobom sprzedającym zappery  Becka,  aby  przekazywali   oni  nabywcom tę  tak 
podstawową informację.    

Elektrody,  obciągnięte  jakimś  łatwo  zwilżalnym  materiałem  i  zwilżone,  umieszcza  się
w  miejscach,  gdzie  czujemy  maksymalny  puls  arterii  kciukowej  i  promieniowej.  Nie  należy 
przykładać  metalowych  elektrod  (nie  pokrytych  bawełną)  do  ciała,  powstaną  bowiem  ranki. 
Proponowane przez dr Becka znamionowe napięcie zasilające Black Boxa to  27 V. 

Zabieg oczyszczania jest jednak skuteczny, (choć wymaga dłuższego czasu stosowania) także przy 
znacznie  niższych  napięciach  zasilających.  W  Zapper  w  Praktyce opisuję  urządzenia  klasy 
Godzilla, gdzie entuzjaści oczyszczania krwi stosują napięcia rzędu nawet tylko 2 - 3 V i to bez 
automatycznej  zmiany  biegunowości.  Urządzenie  jednak  zasilane  takim  napięciem  nie  jest 
klasycznym zapperem Becka. 

Na czym polega działanie Black Boxa?

Urządzenie powoduje przepływ maleńkiego prądu elektrycznego (50 - 100 mikroamperów) 
we krwi,  powodującego uszkodzenie  pewnego kluczowego dla  przetrwania  mikrobów enzymu 
występującego na ich powierzchni -  to  wiedza pochodząca z patentu,  o którym wspomniałem. 
Uszkodzenie tego enzymu uniemożliwia  mikrobom m. in. zarówno doczepianie się do komórki 
ludzkiej, jak i  rozmnażanie się - czyniąc je nieszkodliwymi i łatwymi do pozbycia się przez nasz 
organizm. 

O ile pierwsze badania ograniczały się do możliwości pozbycia się wirusów,  (konkretnie mowa 
była  o  HIV) to  dalsze  badania  szybko wykazały,  iż  unieszkodliwiane są  także  wszelkie   inne 
szkodliwe  dla  nas  organizmy.  Na  przykład  Ci,  którzy  przeczytali  Szkołę  Życia Siemionowej 
wiedzą, jak złowrogą rolę odgrywają rzęsistki (groźne jednokomórkowe pasożyty - głównie krwi) 
w życiu całych populacji ludzkich. Stosowanie BB wg. protokołu Becka szybko pozwala się ich 
pozbyć  (a  unieszkodliwienie  rzęsistków stanowi,  jak  twierdzi  Siemionowa,  konieczny  element 
pozbycia  się  wielu  dolegliwości  -   na  przykład  pozbycia  się   żylaków).  Zabawne  zresztą,
iż pasożyty ludzkiego ciała zawierają swoiste sojusze  i występują w organiźmie swojego żywiciela 
parami  i  gromadami.   Siemionowa  pisze  na  przykład,  iż  istnieje  kilkadziesiąt  (pod)gatunków 
rzęsistków  które  robią  w  naszych  organizmach  ogromne  szkody,  i  na  przykład  jeden  z  nich 
kooperuje z bakteriami odpowiedzialnymi za...  próchnicę zębów, a wspominam tylko o czubku 
góry  lodowej.  W  kontekście  takich  informacji  wynalazek  dr  Becka  stosowany  według  jego 
Protokołu,  jest  prawdziwym dobrodziejstwem, pozwalając na szybkie   pozbycie  się pasożytów 
krwi - a w tym właśnie rzęsistków. 

Czas dość szybko pokazał,   iż  wynajęci  przez dr Becka lekarze łatwo radzili  sobie z różnymi  
dolegliwościami  (choć  próżno  szukać  informacji  o  wynikach  ich  pracy  w  mediach  czy 
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czasopismach  medycznych).  Kuracje  aplikowane  przez  lekarzy  pracujących  dla  dr  Becka 
sprowadzały się  do poddania pacjentów przebiegowi generowanemu przez BB przez jedną lub 
dwie godziny dziennie oraz piciem srebra koloidalnego i wody ozonowanej - przez pięć do ośmiu 
tygodni.  Dodatkowo,  Protokół  Becka  wymaga  ścisłego  stosowania  szeregu  zasad,  jest  sporo 
zakazów i nakazów, do których należy  się stosować. Nieodmiennie jednak, ludzie  poddawani 
temu reżimowi doznawali remisji swoich chorób, nieważne, czy znano gnębiące ich patogeny, czy 
też nie. Zapper Becka standardowo operuje na częstotliwości ok. 4 Hz (wielkość nie krytyczna, 
sądzę że można bez istotnej zmiany właściwości urządzenia przyjąć tolerancję 10 % ). Wszystko 
wskazuje na to, iż częstotliwość zmian biegunowości oraz  fakt, iż mamy do czynienia ze stromym 
zboczem narastania impulsu ma także spore znaczenie dla zapewnienia skuteczności urządzenia. 
Na  przykład  zastosowanie  częstotliwości  100  Hz  zamiast  4  Hz  skutkuje  znacznie  mniejszą 
efektywnością procesu oczyszczania - podobnie zresztą jak zastosowanie przebiegu sinusoidalnego 
zamiast prostokątnego. 

Nieważne ile teorii raka funkcjonuje, zajmijmy się na chwilę jedną z nich.  
Tu:  http://www.new-cancer-treatments.org/Theory/CancerTheory.html znajdziemy  jedną  z  nich. 
Patogeny wewnątrz komórek.

Ogólnie  mówiąc,  samo  stosowanie  Zappera  Becka  usuwa  patogeny  -  z  wyjątkiem  tych 
usadowionych wewnątrz komórek.  Jak to się więc dzieje, iż poddawani temu Protokołowi ludzie 
często wychodzą z raka? Wydaje się, iż odpowiedź jest dość prosta. System immunologiczny ulega 
ogromnemu wzmocnieniu  poprzez m. in:

● oczyszczenie krwi, która, po serii  zabiegów, pobrana i umieszczona na szkle laboratoryjnym, 
może przetrwać wielokrotnie dłużej, niż ta "normalna" ( a więc zanieczyszczona, zakażona, co jest 
niestety, jako  typowe dla większości populacji,  uważane za  normę,)  
● regenerację  (pozbycie  się  niefunkcjonujących  i  wykreowanie  nowych,  działających)  białych 
ciałek
- mikroskopowy obraz krwi oczyszczonej stosowaniem Protokołu Becka nieodmiennie zdumiewa 
laborantów  wykonujących badania  krwi
● podwyższenie  pH  ciała  związane  ze  stopniową  likwidacją  pasożytów  (a  więc  także  lepsze 
dotlenienie  organizmu,  także  na  poziomie  wewnątrzkomórkowym) i  szereg  związanych  z  tym 
pozytywnych skutków w funkcjonowaniu organizmu

Ponadto  zapper  Becka  musi  być  stosowany  wespół  z  piciem  wody  ozonowanej  (szczegóły
w  Aktywny Tlen w Praktyce)  oraz  piciem srebra  koloidalnego  (Srebro Koloidalne i  Zdrowie).
W ten sposób staje się on składnikiem uniwersalnej, kilku-składnikowej, wzajemnie synergicznej 
metody. 

Pod adresem  http://altered-states.net/barry/bobbeck/diseases.htm  znaleźć można dość długą listę 
chorób i dolegliwości uważanych w większości za nieuleczalne, które jednak dość łatwo poddają 
się metodom elektronicznym. Czy to naprawdę działa?  Ja jestem pewien, że tak.  Ale  tylko dla 
tych, którzy to zastosują :). Tak naprawdę, nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
Otrzymuję sporo pytań od Gości mojej witryny - jaki zapper kupić. 

Udzieliłem już sporo odpowiedzi na to pytanie wskazując  konstrukcje różnych ludzi. Minęło kilka 
lat, zebrałem trochę doświadczeń. Zmieniają się ludzie i zmienia się to, co robią.  Pewne rzeczy są  
oczywiste, ale robiłem już błędy, opiniując cudze produkty (to trudne zadanie, nikt mi nie przysyła 
bezpłatnie swoich konstrukcji do testów). 
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Odpowiadanie  na konkretne pytanie jaki zapper  kupić to niewdzięczne zadanie; nie chcę 
nadal odpowiadać na tego typu pytania biorąc odpowiedzialność za to, co robią  inni. Tym bardziej, 
że  właśnie  zdecydowałem  się  na  zaprezentowanie  własnych  tego  typu  urządzeń 
www.vibronika/order.pdf   -  brać odpowiedzialność można i warto za siebie.  

Odpowiadając na pytanie tytułowe: sądzę, że należy stosować zapper Becka a następnie  Clark,  
stosując je w kontekście  większej całości -  oczyszczania organizmu.
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